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 ﴾3﴿    ماجرای باب و بهاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم
  

 ها استناد شده استخذ بابی و بهایی که در این کتاب بدانآم
 

 نام مؤلف نام کتاب ش

 باب محمدعلی أحسن القصص  1

 باب محمدعلی                                                    بیان فارسی  2

 باب محمدعلی بیان عربی  3

 باب محمدعلی لوح هیکل الدین  4

 باب محمدعلی پنج شأن  5

 باب محمدعلی منتخبات آیات از آثار حضرت نقطة اولی  6

 حسینعلی بهاء ایقان  7

 حسینعلی بهاء اقدس  8

 حسینعلی بهاء مبین  9



   

 

 

 

 

 ﴾4﴿    ماجرای باب و بهاء

 حسینعلی بهاء بدیع  11

 حسینعلی بهاء اقتدارات  11

 حسینعلی بهاء اشراقات  12

 حسینعلی بهاء آثار قلم اعلی  13

 حسینعلی بهاء لوح شیخ محمد تقی اصفهانی )معروف به نجفی(  14

 حسینعلی بهاء لوح احمد  15

 حسینعلی بهاء جواهر األسرار  16

 حسینعلی بهاء مجموعة الواح مبارکه  17

 حسینعلی بهاء ارض(الواح نازله )خطاب به ملوک و رؤسای   18

 عباس عبدالبهاء ادعیة محبوب  19

 عباس عبدالبهاء مفاوضات  21

 عباس عبدالبهاء خطابات مبارکه  21

 عباس عبدالبهاء الوفاء ةتذکر  22

 عباس عبدالبهاء مقالة سیاح  23

 عباس عبدالبهاء مکاتب عبدالبهاء  24

 شوقی افندی قرن بدیع  25

 ابوالفضل گلپایگانی الفرائد  26

 ابوالفضل گلپایگانی ءکشف الغطا  27

 اسداهلل مازندرانی ظهور الحق  28

 اسداهلل مازندرانی اسرار اآلثار  29

 اسداهلل مازندرانی اسرار اآلثار خصوصی                                                     31

 اسداهلل مازندرانی رهبران و رهروان  31

 عبدالحسین آیتی يةالکواکب الدرّ  32

 اشراق خاوری ارمطالع األنو  33



   

 

 

 

 

 ﴾5﴿    ماجرای باب و بهاء

 اشراق خاوری گنجینة حدود و احکام  34

 اشراق خاوری رحیق مختوم  35

 اشراق خاوری اقداح الفالح  36

 اشراق خاوری مائدة آسمانی  37

 اشراق خاوری محاضرات  38

 اشراق خاوری گنج شایگان  39

 محمد علی فیضی حضرت نقطة اولی  41

 محمد علی فیضی حضرت بهاءاهلل  41

 هلل سلیمانیعزیزا مصابیح هدایت  42

 روح اهلل مهرانجامی رسائل و رقائم  43

 عزیه خانم )خواهر بهاءاهلل( تنبیه النائمین  44

 جانی کاشانی میرزا الکاف نقطة  45

46  The compilation of computations نشریة بیت العدل بهایی 

 

 )مدارک فوق در خالل کتاب به تفصیل معرفی شده اند(
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 ﴾7﴿    ماجرای باب و بهاء

 رجاتفهرست مند
 

 صفحه عنوان ش

 9 سرآغاز سخن  1

 21 در احوال و آثار باب  2

 22 (1محمد باب )سوابق علی  3

 23 محمد بابآموزگاران علی  4

 29 محمد باب آموختهایی که علیدرس  5

 38 (2محمد باب )دعاوی گوناگون علی  6

 39 از بابیگری تا الوهیت  7

 43 محمد باببهانة علی  8

 51 (3ب )محمد بادالیل علی  9

 52 دلیلی جز نثری مغلوط و ناهموار در میان نیست  11

 55 نویسیمحمد از عربیناتوانی علی  11

 63 (4باب ) محمدعلیهای کژگویی  12

 64 در مجلس حمزه میرزا  13

 67 داوود قبل از موسی  14

 69 شدن عاد و ثمود در خلیج و نجات ابراهیم از رودخانهغرق  15

 71 های دروغینوعده  16

 72 ر جهان و شکل زمینعم  17

 73 های خنکها و تقلیدتأویل  18

 75 قوانین ضد اخالقی  19

 77 معلومات ناقص از قرآنکریم  21

 79 دشمنی با دانش  21

 81 خشونت و تعصب شدید  22



   

 

 

 

 

 ﴾8﴿    ماجرای باب و بهاء

 83 معجونی از خودستایی و دروغگوی  23

 85 (5باب ) محمدعلیسرانجام   24

 86 کندمحمد توبه میعلی  25

 88 ظرهمحمد در مجلس مناعلی  26

 88 محمدنامة علیصورت توبه  27

 91 قتل باب و شبهة جنون وی  28

 95 (6باب ) محمدعلیای از سخنان گزیده  29

 113 نکشیدههای آبعربی  31

 113 محمدنویسی علیپارسی  31

 116 احکام عجیب در آیین باب  32

 116 جواز استمناء  33

 117 سفارش در بارة تخم مرغ  34

 117 یوانپرهیزنکردن از فضوالت ح  35

 118 محمد استقبلة عبادت، خودِ علی  36

 118 خرید و فروش دارو مجاز نیست  37

 118 محمدروز خدمت به علی 19  38

 119 بیش از یک کتاب نباید داشت  39

 119 مثقال قند دهید 19هرروز به مؤذن   41

 111 در هر دقیقه، پنج مثقال الماس  41

 111 برگ درخت بخورید  42

 111 پنج برابر با یک  43

 111 حرمت مالقات با طبقات مردم  44

 111 بیان عربی و بیان فارسی  45

 113 در احوال و آثار بهاء  46



   

 

 

 

 

 ﴾9﴿    ماجرای باب و بهاء

 114 (7) حسینعلی بهاءسوابق   47

 115 های حسین علیآموخته  48

 122 میرزا حسین علی در بدشت  49

 126 بهاء و سفیر روسیة تزاری  51

 131 حسین علی و برادرش صبح ازل  51

 135 (8) ءحسینعلی بهاادعاهای   52

 136 منم من یُظهِرُهُ اهلل  53

 145 من ذات خداوندی هستم!  54

 151 من فعال مایشاء هستم  55

 153 داردمقام خاتمیت مرا از ادعا بازنمی  56

 159 (9) حسینعلی بهاءدالیل   57

 161 سازی در بغداد و عکادلیل  58

 161 ای در بین نیستمعجزه  59

 164 اوستهای مغلوط سازییگانه حجت بهاء آیه  61

 166 معجزة آسمانی یا ابتذال در نثرنویسی؟  61

 177 دالیل دیگر بهاءاهلل  62

 185 (11های حسینعلی بهاء )کژگویی  63

 186 حک و اصالح وحی  64

 187 شودمس پس از هفتاد سال طال می  65

 187 فیثاغورث و حضرت سلیمان  66

 189 حسینعلی بهاء و رب أعلی  67

 191 بهاء و ناآگاهی از قرآن  68

 193 گویی در نسخ کتاب بیانتناقض  69

 195 شدن فرزندآمرزش والدین به شرط بهایی  71



   

 

 

 

 

 ﴾01﴿    ماجرای باب و بهاء

 196 کندنیازی میها بیکتاب بهاء خلق را از همة کتاب  71

 198 مقام زن در کیش بهایی  72

 198 بهاء و تأویل آیات  73

 214 ای از احکام بهاءپاره  74

 211 (11) حسینعلی بهاءسرانجام   75

 211 عکا بهاء در زندان  76

 214 مرگ بهاء و نزاع جانشینان وی  77

 218 اصول مترقی در آیین بهاء  78

 231 پیام نویسنده به پیروان باب و بهاء  79

 231 ترجمة پیام  81

 
 



   

 

 

 

 

 ﴾00﴿    ماجرای باب و بهاء

 سرآغاز سخن
و بر  ؛پسنددگذاریم، سپاسی که آن را بر خود میاس میهمتا را سپخداوند بی

 سزد.که آنان را می فرستیم، درودیپیامبران راستین او درود می

شود، قیام پیامبر مانند شمرده میاز رویدادهای شگفت تاریخ که در نوع خود بی

است که چون دعوت خویش را آغاز کرد، یکه و تنها بود، آنگاه  صبزرگ اسالم 

ضالل »مردمی را به کیش خود فرا خواند که سخت متعصب بودند و به قول قرآن در 
سال( به تبلیغ شریعت و ادای  23با آن که مدت کوتاهی ) ند ودبربه سر می «مبني

بربست امتی نیرومند و بالنده با آیینی رسالت پرداخت، هنگامی که رخت از این سرای 

 استوار به جای نهاد، آن چنانکه آمادة فتح گیتی و غلبه بر همة ادیان بودند، و نوید

﴿   ﴾.(1) ای را پیش چشم داشتند، پس به گونه (9لصف: )ا

دارِ آنها را دگرگون های ریشهآسا در کشورهای بزرگ جهان راه یافتند و فرهنگبرق

و هم اکنون پس  ،ها مشعل دانش و حکمت را در گیتی بر دوش کشیدندساختند و قرن

 (9)احلجر:     ﴾.(2)﴿ه وعدة ه قرن آیین خود را که بداز گذشت چهار

         ﴾.(3)﴿برقرار مانده و به حکم 

 کنند.نة گیتی پاسداری میتبدیل ناپذیر شده، در په (115 )األنعام:

سته دهد که نظیر چنین پیامبری هرگز دیده نشده وهیچ رسولی نتوانتاریخ گواهی می

پرستی و جاهلیت سال، مردمی غرق در بت 23با وجود مشکالت و موانع بسیار در مدت 

 را چنان متحول سازد که دنیا را تکان دهند!.

                                      
در مصهاف بها یهودیهان، مسهیحیان،      کهه مسهلمین  )چنان ،تا دین حق را بر همة ادعیان غلبهه دههد  @ -(1)

 .!تیان و... به پیروزی رسیدند(رتشز

 .!دارندة قرآن هستیمما نگاه@ -(2)

ای بهرای سهخنان او   کننهده الم خداوندت به راستی و عهدالت بهه انجهام رسهید، ههیچ تبهدیل      ک@ -(3)

 .!نخواهد بود



   

 

 

 

 

 ﴾02﴿    ماجرای باب و بهاء

سفارش  (1)«مکارم األخالق ألمتمبعثت »به مفاد  صدر آیین پیامبر اسالم به عالوه 

ل رسیده، و از این رو اخالقی که دعوت پیامبران بر آن استوار است به حد کما به فضائل

خوانیم: پایان پذیرفته است، چنانکه در کتاب آسمانی وی می صت به محمد امر نبو

﴿                            

   ﴾.(2) به عنوان  صدر این کالم ربانی، محمد  (41حزاب: )األ

﴿   ﴾.  :و  .«گیرندکسی که پیامبران بدو پایان می»معرفی شده است، یعنی

زدند ها را با آن مُهر میرا نیز خاتم گفته اند، از آن رو که نامه« انگشتری»در لغت عرب 

)متوفی به  احمد بن فارسب، شناس کهن عرهمانگونه که واژه ،رساندندو به پایان می

 . (3)معنا تصریح کرده استبدین « اللغة ييسمقا» هه ق( در کتاب 395سال 

 بنابر آنچه محدثان بزرگ جهان اسالم گزارش کرده صپیامبر اسالم  ،از سوی دیگر

و به عنوان نمونه فرموده  ،نمایانِ درغگو قبالً آگاه ساختهاند، امت خود را از ظهور پیامبر

 است:

 .(4)«ِبَّ بَ ْعِدىِإنَُّه َسَيُكوُن ِِف أُمَِِّت َثالَثُوَن َكذَّابُوَن ُكلُُّهْم يَ ْزُعُم أَنَُّه َنِبٌّ َوأَنَا َخاََتُ النَِّبيِّنَي اَل نَ »

پندارد که پیامبر است همانا در امت من سی تن دروغگو خواهند بود که هرکدام می»

 «.من هیچ پیامبری نیستبا آن که من خاتم پیامبرانم و پس از 

 باز فرموده است:

 .(5)«َواَل َنِبَّ  يْ نْ َقَطَعْت َفاَل َرُسوَل بَ ْعدِ ِإنَّ الرَِّساَلَة َوالنُُّبوََّة َقِد ا»

                                      
 )حدیث نبوی(. ،«من فرستاده شده ام تا اخالق پسندیده را به انجام رسانم» -(1)

پدر هیچیک از رجال شما نیست، ولی فرستادة خدا و بازپسین پیامبران است و خدا  محمد@ -(2)

 ة این آیة کریمه در خالل کتاب به تفصیل سخن خواهیم گفت(.. )در بار!ی داناستبه هرچیز

 ، چاپ قاهره.245، ص2ج ،اللغةمقاییس  -(3)

 ، چاپ بیروت.98، ص4، چاپ استانبول و سنن أبی داود، ج499، ص4سنن ترمذی، ج -(4)

 ، چاپ استانبول.533، ص4سنن ترمذی، ج -(5)



   

 

 

 

 

 ﴾03﴿    ماجرای باب و بهاء

 «.همانا رسالت و پیامبری قطع شده و هیچ رسول و پیامبری پس از من نخواهد آمد»

 و همچنین فرموده است:

 .(1)«افًَّة َوُخِتَم ِِبَ النَِّبيُّونَ أُْرِسْلُت ِإََل اْْلَْلِق كَ »

 «.من به سوی همة خلق فرستاده شده ام و پیامبران به من پایان پذیرفته اند»

 و نیز فرموده است:

 .(2)«َوأَنَُّه لَْيَس َكاِئٌن بَ ْعِدى َنِبٌّ ِفيُكمْ »

 «.همانا پس از من پیامبری در میان شما وجود نخواهد داشت»

 :و باز فرموده است

 .(3)«َكاَنْت بَ ُنو ِإْسرَائِيَل َتُسوُسُهُم األَنِْبَياُء ُكلََّما َهَلَك َنِبٌّ َخَلَفُه َنِبٌّ َوِإنَُّه الَ َنِبَّ بَ ْعِدى»

پرداختند و هرگاه که پیامبری در میان بنی اسرائیل پیامبران به تدبیر امور ایشان می»

 «.س از من پیامبری نیستولی پ ،شدمُرد پیامبر دیگری جانشین او میمی

 و نیز فرموده است:

ْوِضَع لَِبَنٍة ِمْن ، ِإالَّ مَ ْيًتا فََأْحَسَنُه َوَأْْجََلهُ ِإنَّ َمثَِلى َوَمَثَل األَنِْبَياِء ِمْن قَ ْبِلى َكَمَثِل َرُجٍل بَ ََن ب َ  »
فَأَنَا  :قَالَ  ؟َهالَّ ُوِضَعْت َهِذِه اللَِّبَنةُ  :، َويَ ُقوُلونَ وُفوَن بِِه َويَ ْعَجُبوَن َلهُ ، َفَجَعَل النَّاُس َيطُ زَاِويَةٍ 
 .(4)«، َوأَنَا َخاَِتُ النَِّبيِّنيَ اللَِّبَنةُ 

ای را بسازد همانا مَثَل من و مَثَل پیامبران پیش از من چون مَثَل مردی است که خانه»

و مردم  مگر آن که جای خشتی را در آن خانه خالی گذارد ،و آن را نیکو و زیبا بپردازد

پیرامون خانه بگردند و از آن در شگفت افتند و گویند که چرا این یک خشت را ننهاده 

 «.اند؟ پیامبر فرمود: من همان خشت آخرین هستم و من خاتم پیامبرانم

 و همچنین فرموده است:

                                      
 پ استانبول.، چا371، ص1صحیح مسلم، ج -(1)

 ، چاپ استانبول.958، ص2سنن ابن ماجه، ج -(2)

 ، چاپ استانبول.144، ص4صحیح بخاری، ج -(3)

 ، چاپ استانبول.163، ص4صحیح بخاری، ج -(4)



   

 

 

 

 

 ﴾04﴿    ماجرای باب و بهاء

 .(1)«أَنَا آِخُر األَنِْبَياِء َوأَنْ ُتْم آِخُر األَُممِ »

 «.ین امت هستیدمن آخرین پیامبرم و شما آخر»

درنگ با تمام مدعیان بی صمسلمانان پس از وفات پیامبر اسالم  ،بر پایة این آثار

چنانکه با  ،پیامبری درگیر شدند و به جنگ برخاستند و آنها را کذاب و فریبکار شمردند

 بدینگونه رفتار کردند.جاح ه و سَیحَلَه و طُمَیلَسَی و مُنسِأسود عَ

به ادعا و  صریبکار که در صدر اسالم و پس از رحلت پیامبر خدا این پیامبر نمایان ف

« پردازیقافیه»بود، و همچون شاعران  «گوییعْجَسَ»تالش افتادند، هنرشان 

کردند که با این کار همانند قرآن را آورده و پیامبری خود را به نمودند و گمان میمی

 اثبات رسانده اند!.

)که آنها را وحی مسیلمه نویسد: از جمله سخنان میابوجعفر طبری در تاریخ خود 

 این بود: خواند!(آسمانی می

 والشاة وألواهنا.»
 وأعجبها السود وألباهنا.

 .ضيوالشاة السوداء واللنب األب
 .(2)«إنه لعجب حمض

 های آنها!قسم به بزها و رنگ»

 .تر از آن بزهای سیاه رنگ و شیرهای آنان!و شگفت

 )أبیض(. یدشیر سپاه و و سوگند به بز سی

 .«!که این است مایة شگفتی محض

 گفت:نویسد که مسیلمه میباز طبری می

 .بذرات زرعاً وامل»
 واحلاصدات حصداً.

                                      
 ، چاپ استانبول.1359، ص2سنن ابن ماجه، ج -(1)

 ، چاپ اروپا.1933، ص4)تاریخ طبری(، ج تاریخ الرسل والملوک -(2)



   

 

 

 

 

 ﴾05﴿    ماجرای باب و بهاء

 ات قمحاً.يوالذار 
 والطاحنات طحناً.

 واْلابزات خبزاً.
 والثاردات ثرداً.

 والالقمات لقماً.
 إهالة ومسناً.

 لقد فضلتم علی أهل الوبر.
 .(1)«أهل املدروما سبقکم 

 یعنی:

 قسم به بذرپاشان برای کشتن.»

 و دروکنندگان، دروکردنی.

 و پراکنده کنان گندمی.

 کردنی.بکنندگان، آسیاو آسیاب

 کنندگان نانی.و پخت

 و تریدکنندگان تریدی.

 ای.گیران لقمهو لقمه

 شده و روغن.از پیه ذوب

 که شما از چادرنشینان برتری یافته اید.

 «!.ینان از شما پیشی نگرفته اندو شهرنش

توانست دلیل بر وحی و نبوت نمایان تنها آوردن سخنان موزون میبه نظر این پیامبر

شمرده شود، )کاری که هر شاعری بر انجام آن توانایی دارد( آنها تقلید از قرآن مجید را 

قرآن  مقدار خویش را همچونمایة کار خود قرار داده بودند )و سخنان مضحک و بی

کوشیدند تا از قبله و نماز و شمردند(!. در بارة احکام و مقررات دینی نیز میعظیم می

                                      
 .1934، ص4جسل والملوک، تاریخ الر -(1)



   

 

 

 

 

 ﴾06﴿    ماجرای باب و بهاء

و دیگر آداب اسالمی به شکلی تقلید کنند، چنانکه مورخان نامدار  زکات و روزه...

و دیگران در احوال ایشان آورده اند، آنها با طبری و ابن اثیر و ابن خلدون همچون 

آرای فاسد به پیکار با مسلمانان روی آوردند و به زودی تار و مار  این سرمایة کاسد و

)هود:      ﴾.(1)﴿خانة تاریخ قدم نهادند راموششدند و به ف

44.) 
طلبان دور شد، ولی از اندیشة شهرت« هوس پیامبرنمایی»چندی  ،پس از این دوران

و چون عصر  ،ه برای فرونشاندن عطش درونی راه دیگری را یافتنددیر زمانی نگذشت ک

فرا رسیده بود، به ادعای نیابت و بابیت از ایشان برخاستند و کسانی  †ن اهل بیت اماما

و محمد بن بشیر و أبوهارون مکفوف و أبوالخطاب )محمد بن أبی زینب( همچون: 

ها به امامان پاک گران دروغو دیقمی  ابن باباو محمد بن نصیر و محمد بن فرات 

شرح احوال آنان را  بستند و از سوی ایشان تکذیب و تکفیر شدند، چنانکه ذکر اخبار و

را در  ÷امام حسن عسکری نویسان اسالمی آورده اند، و ما در اینجا بخشی از نامة رجال

 آوریم،میابوعمرو کشی از کتاب رجال ابن باباقمی و محمد بن نصیر فهری بارة 

 امام به یکی از یاران خود نوشته است:

ع يْجو  ك، فأبرأ منهما فإنی حمذر القمی أبرأ إلی اهلل من الفهری واحلسن بن حممد ابن بابا»
، آذااما نييَ ؤذ مُ نيانَ أکالن بنا الناس فتَّ ي نيلَ أکِ ستَ مُ  –هما لعنة اهلل يعل –إنی ألعنهما موالی و 

له لعنه اهلل. سخر منه يًا وأنه باٌب، و يبن بابا أنی بعثته نبزعم اياهلل وأرکسهما فی الفتنة رکساً. 
 .(2)«طان فأغواه فلعن اهلل من قبل منه ذلک....يالش

من از فهری و حسن بن محمد فرزند باباقمی به درگاه خداوند اظهار بیزاری »یعنی: 

و را د هر دارم،آری، از هردو بیزارم و تو و همة دوستانم را از ایشان برحذر میکنم. می

، آنها به نام ما )خاندان پیامبر( -خدا آن دو را از رحمتش دور فرماید -کنم، نفرین می

آزارند، خدایشان آزار دهد و در گری کرده خلق را میخورند و فتنهاموال مردم را می

                                      
 .!و گفته شد که بر مردم ستمکاره نفرین باد@ -(1)

 ، چاپ نجف.438رجال أبوعمرو الکشی، ص -(2)



   

 

 

 

 

 ﴾07﴿    ماجرای باب و بهاء

! بابا ادعا دارد که من او را به پیامبری برانگیخته ام و او باب است ابن فتنه سرنگون سازد،

وای بر او! خدا لعنتش کند، شیطان وی را دست انداخته و به گمراهی کشانده است، 

 «....لعنت خدا بر کسی باد که این ادعا را از او بپذیرد

دادند و برای ضعفای شیعه را فریب می ،کار در گوشه و کناراین افراد تباه

ه بودند، آنها به امامان را در پیش گرفت «تأویل»و  «غلو» یافتن به مقاصد خود راهدست

بابیت، دادند و تا بتوانند الاقل خود را در مقام میرزاقیت و خالقیت اهل بیت نسبت 

کردند تا به می« تأویل»همانند پیامبران بشمرند و آیات محکم و روشن قرآن را 

 های خویش که تغییر احکام اسالم بود نائل آیند.هدف

 خوانیم:میرجال ابوعمرو کشی در 

 ك فذاميد القديقلت له: إن کنت تر  نكهارون املکفوف أزعم أبو  :÷قلت ألبی عبداهلل »
 – ذب عليحممد بن علی! فقال: ک كد الذی خلق ورزق فذايدرکه أحد، وإن کنت تر يال 
قنا املوت والذی يذيک له، حق علی اهلل أن يما من خالٍق إال اهلل وحده ال شر  –ه لعنة اهلل يعل
 .(1)«ةيُء الب ي خالق اْللق بار اهلل هلک هوي ال

گفت: ابوهارون مکفوف )موسی بن عمیر(  ÷کسی به امام ابوعبداهلل صادق »یعنی: 

طلبی، آن ذات را هیچکس کند که شما به او گفته اید: اگر ذات قدیم را میادعا می

 طلبی که آفریدگان را خلق کرده و روزی داده، اویابد! و چنانچه کسی را میدرنمی

صادق پاسخ داد: ابوهارون دروغ گفته، لعنت خدا بر او  ماما )پدرم( محمد بن علی است!

شریک وجود ندارد، خداوند حق دارد که مرگ باد، هیچ خالقی جز خداوند یکتا و بی

میرد خداست، همان آفریدگار را به ما )همانند دیگران( بچشاند و کسی که هرگز نمی

 «.نمخلوقات و پدیدآورندة مردما

دهد که چگونه مدعیان بابیت راه غلو را در بینیم، این سند کهن نشان میچنانکه می

ابوعمرو پیمودند تا به مقصود خود دست یابند، و از سند دیگری که باز بارة امامان می

                                      
 .194رجال کشی، ص  -(1)



   

 

 

 

 

 ﴾08﴿    ماجرای باب و بهاء

شود که چگونه آنان تأویالت نامناسب را به ائمة شیعه نسبت آورده روشن میکشی 

 نویسد:می را به تعطیل کشند، کشی در رجال خود میدادند تا احکام اسالمی

سر واألنصاب واألزالم يامل: روی عنکم إن اْلمر و ÷ل ألبی عبداهلل الصادق يأنه ق»
 .(1)«علموني خاطب خلقه مبا اليوجل ل رجال! فقال: ما کان اهلل عز

: ایدکنند که گفته گفته شد: از شما روایت می ÷به امام ابوعبداهلل صادق »یعنی: 

ها و تیرهای قرعه )که در قرآن دستور به اجتناب از آنها مقصود از شراب و قمار و بت

فرمود: خداوند بزرگ با خلق که باید از آنان دوری گزید(! ) آمده است( مردانی هستند

 «.گویدفهمند سخن نمیخود به روشی که آن را نمی

خاستند و به مبارزه برمی «تأویل محکمات»و « غلو»با  †هرچند امامان اهل بیت 

داشتند، ولی آن گژاندیشان از راهی که در پیش مدعیان این امور را محکوم و مطرود می

داشتند و احادیث ساختگی بسیاری جعل کرده و به نام امامان گرفته بودند دست برنمی

ن آثار بخشیدند، ایشان را قوت میدادند و به خیال خام خود از این راه مذهبانتشار می

أثیر فراوان نهاد، و آنها را به افراط در و... ت هیخیو ش حروفیهو  باطنیه ساختگی در مذاهب

شیرازی  محمدعلیو تأویل در محکمات قرآن ترغیب کرد، تا نوبت به  † بارة ائمه

 درس آموخته و تجربه اندوخته بود:شیخیه رسید و او که در مکتب 

خواند باب قائم آل محمد را ساز کرد و خود را  بابیگریدوباره آهنگ کهنة  اوالً:

 را نگاشت. «وم األمساءيق»یا  «أحسن القصص»و به اسم امام دوازدهم شیعیان کتاب 

و سپس به مهدویت به زودی ادعای بابیت را به  زاد فی الطنبور نغمة!به مصداق ثانیاً: 

د، و عجب آن کشانمظهریت ذات پروردگار و مقام خداوندی و سرانجام به نبوت 

که این همه تلون آرا و تجدد ادعا را نشانة فراخی رحمت و تفضل بر امت شمرد! و در 

 این باره نوشت:

نظر کن در فضل حضرت منتظر که چقدر رحمت خود را در حق مسلمین واسع »

 ،إنی أنا اهللظهور فرمود، تا آن که آنها را نجات دهد، مقامی که اول خلق است و مظهر 
                                      

 .247رجال کشی، ص  -(1)
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ود را به اسم بابیت قائم آل محمد ظاهر فرمود، و به احکام قرآن در کتاب اول چگونه خ

 .(1)!«حکم فرمود تا آن که مردم مضطرب نشوند از کتاب جدید و امر جدید

افترای بر »مایة حیرت است که مُنادی ایمان و اخالق چگونه به خود اجازه داده تا 

نشدن مردم هرلحظه به رنگی بشمارد، و به بهانة مضطر« رحمت واسع»را « خدا

چنانکه بسیاری از  ،افکندهشیار را بیشتر به تردید می مردمِ ،با آن که این کار درآید!؟

پیروان او به دلیل همین ادعاهای ناسازگار عهد خود را شکستند و به کیش پیشین 

ظهورالحق و تاریخ نبیل زرندی همانگونه که در تواریخ قوم همچون:  ،بازگشتند

خواهیم  بعون اهلل الوهابو غیره مذکور است، و شرح آن را در همین کتاب زندرانی ما

 آورد.

ای نامهتوبهو بدتر از همه! از بیم جان و به امید أخذ امان به نگارش ثالثاً: 

گلپایگانی بار دست زد که مخالف و مؤالف آن را گزارش کرده اند، چنانکه فضیحت

و  (2)دریغ نورزیده است! «کشف الغطاء»ن در کتاب )مبلغ مشهور بهایی( از نقل آ

های باانصاف در برابر این آیة پرصالبت از قرآن عظیم چه ها و بهاییدانم بابینمی

 فرماید:خواهند گفت که در شأن پیامبران حق می

﴿                            

 ﴾ . :هراسند و از رسانند و از او میهای خدا را میآنان که پیام» (39)األحزاب

 .!یچکس جز خدا باک ندارند، و کافی است که خدا حسابرس خلق باشده

 ،ترین صورتسازی پیامبر نمایان را به زشتپردازی و آیهدوباره همان سجعرابعاً: 

 از قبیل آن که:ادامه داد 

 تعالی مثل ذلک البهی املتبهی املتباه.»
                                      

)از انتشهارات مؤسسهة ملهی     85و  84نک: منتخبات آیات از آثهار حضهرت نقطهة اولهی، ص     -(1)

 129) 113ق، ص  -و أسرار اآلثار، اثر اسداهلل مازنهدرانی، حهرف ر   ، بدیع( 134طبوعات امری، 

 بدیع(.

 نامة باب را در صفحات آینده خواهیم آورد.متن توبه -(2)
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 وتعالی مثل ذلک اجللل املتجلل املتجال...
 وتعالی مثل ذلک النور املتنور املتنا و

 .(1)«وتعالی مثل ذلک القدم املقتدم املتقاد...

که هرکس برای این عبارات بر طبق موازین و لغت عرب معنای درستی آورد او را 

 د داد و دست مریزادش باید گفت!.جایزه بای

بردند، می« تأویل»همانگونه که در فرقة ضالة باطنیه محکمات وحی را به خامساً: 

و... دوزخ و بهشت و اعجاز و وحی ی نیز همة مبادی دیانت از قبیل شیراز محمدعلی

و  را به تأویل کشید و برای هرکدام معنای غریبی تراشید که از نص آیات و صریح آثار

 .(2)ساختاجماع امت دور و بیگانه بود، و حتی با زبان عرب نمی

که علی مازندرانی )بهاءاهلل( میرزا حسینشیرازی و سپس  محمدعلیسادساً: 

در سلک درویشان قادری به سر برده بود، همچون صوفیان سلیمانیة عراق ها در مدت

که در  «لْْعَى أَنَا رَبُُّكُم اْلَ »نهادند، یعنی از ادعای صریح « شطح و طامات»قلندر بنای 

 محمدعلیقرآنکریم از زبان فرعون روایت شده، باز نایستادند چنانکه عموم بهائیان از 

علی بهاء نیز در قصیدة ، و میرزا حسین(3)برندنام می« حضرت رب أعلی»باب با عنوان 

در داده است که شرح این  (4)«َهتْ ُكلُّ الُلوِه ِمْن َرْشِح َأْمِرْي تَأَل  »آشکارا ندای  هيورقائ

 دعاوی را در همین نوشتار إن شاءاهلل تعالی خواهید خواند.

فریب خوردند و از امت  ،وطنان ساده دل ماای از همحاصل کار آن شد که عده

انگیز فراوانی رخ داد و در  پی آن رویدادهای اسالمی دور افتادند و حوادث اسف

                                      
 .83محمد باب، صاثر علی« پنج شأن»نک: کتاب  -(1)

 هایی از این تأویالت را در متن کتاب آورده ایم.نمونه -(2)

محمهد  در بهارة علهی   64مبلغ بهایی محمدعلی فیضهی، ص اثر « حضرت نقطة اولی»در کتاب  -(3)

« ة اولهی و رب اعلهی  طه ب گردیهد کهه از جملهة آنهها نق    قبه القاب شامخة کریمه مل»نویسد: باب می

 است.

، 211، ص3)نک: آثار قلم أعلی، ج«! همه خدایان از تراوش فرمان من به خدایی رسیده اند» -(4)

 بدیع(. 129مری، از انتشارات مؤسسة ملی مطبوعات ا
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علی محمد باب و حسینار علیثآدار تصمیم گرفت که با استناد به مقاین بندة بی ،اندوهبار

های اخالف و اتباع ایشان دست به قلم برده و در خالل شرح احوال باب و بهاء و نوشته

ورد، حساب آنها را به شمارش آهای بیشطری از لغزش ،بهاء و ذکر جانشینان آن دو

دست رفتة ما بیدار شوند  از خواهرانِشاید به رحمت ایزدی و لطف خداوندی برادران و 

﴿و به آغوش اسالم عزیز و میهن اسالمی بازگردند،          ﴾. 

 
 هجری قمری 1419شوال  –تهران 

 هجری شمسی 1377اسفندماه 

 مصطفی حسینی طباطبائی
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 نه هـرکه چـهره برافروخت دلبری داند

 ــه ســازد سـکندری داندنه هـرکـه آین

 نه هرکه طرف کُلَه کج نهاد و تُند نشست 

 ـدـــاله داری و آییـن ســروری دانـک

 اینجاسـت و هــزار نکتــة باریکــتر ز م

 نه هــرکـه سـر بتراشد قلندری دانــد
 

 حافظ
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 در احوال و آثار باب
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 ﴾25﴿    ماجرای باب و بهاء

 محمد بابان علیآموزگار
پژوهش در سوابق مدعیان و کاوش در این که با چه مکاتبی پیوند داشته اند و 

کدامین اندیشه در آنان مؤثر افتاده است؟ از جمله مباحثی است که تا حدود بسیاری 

سازد، از دارد و راز حقانیت یا بطالن ادعای آنها را آشکار میپرده از اسرار ایشان برمی

در کتب آسمانی و صحف الهی بر پیشینة پیامبران حق اشارت رفته و از این  این رو گاه

﴿الل شده است، چنانکه قرآنکریم به مصداق راه بر اصالت ادعای آنان استد    

       ﴾.(1) (16ونس: ي).  به سوابق پیامبر ارجمند

 :فرموده است ،نگرفتن وی از مقاالت دیگرانتوجه داده و در بارة بهره صاسالم 

﴿                         

     ﴾. تو پیش از نزول قرآن هیچ کتابی را @یعنی:  (48بوت: )العنک

اندیشان به شک نوشتی که اگر چنان بود، باطله دست خود نمیخواندی و خطی بنمی

 .!افتادندمی

محمد شیرازی )پیش از آن که ادعای بابیت نماید( نیهز رهگشهای   بررسی پیشینة علی

دهد که انحهراف  دارد و نشان میآشنایی با ادعاهای اوست و از اسرار وی، استار را برمی

 رچشمه گرفته است؟.محمد باب از چه مکتب و مذهبی سعلی

کهه کهار   محمد رضـا  هه.ق در شیراز از پدری به نام  1235در سال  محمدعلیسید 

او را سید علـی  بزازی داشت زاده شد، در کودکی پدر خود را از دست داد و خالویش 

در آنجا خواندن و نوشتن فارسی و عربی  محمدعلیسپرد، شیخ عابد شیرازی به مکتب 

نگاران بهایی بهر  و قرائت قرآن مجید... را آموخت، چنانکه وقایع و اندکی از علم حساب

« اسرار اآلثهار »در مازندرانی در تاریخ خود و نبیل زرندی دهند، و این معنا گواهی می

                                      
 .!اندیشید؟)بگو...( همانا من پیش از نزول قرآن عمری را در میان شما درنگ کردم، آیا نمی@ -(1)
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و دیگران بهدین امهر اذعهان کهرده      «ةي الدر  الکواکبُ »در  (1)آیتیو « رهبران و رهروان»و 

 نویسد:تاریخش مینبیل زرندی در  ،اند، به عنوان نمونه

محمد( بعد از فوت پدر در دامن مههر خهال بزرگهوار خهود     حضرت باب )سید علی»

جناب حاجی میرزا سید علی پرورش یافتند، جناب خال یکی از شهدای امر اسهت، خهال   

نزد شیخ عابد بردند، هرچند حضرت بهاب بهه    خواندنایشان را برای درس ،حضرت باب

ی برای آن که به میل خال بزرگوار رفتهار کننهد بهه مکتهب     خواندن میل نداشت، ولدرس

احمهد   خزکار محترمی بود و از شاگردان شیشیخ عابد تشریف بردند، شیخ عابد مرد پرهی

 .(2)«رفت)احسائی( و سید کاظم رشتی به شمار می

 نویسد:می« رهبران و رهروان»و نیز اسداهلل مازندرانی در کتاب 

 -د( آن حضرت را به مکتب نزد شهیخ محمهد نهام عابهد     محمسید علی )خالوی علی»

به تحصیل قرائت و کتابت فارسی و غربی و تعلم حسهاب و سهیاق متهداول     -معلم شیخی

آن ایام گماشت و هرسالی چند که خط و ارتباط برای دفتر نگهداری مراسالت تجهاری  

ر مهتهرش حهاجی   خانة خهود و بهراد  نیک زیبا و رسا شد با خود به بوشهر برده در تجارت

 .(3)«سید محمد مشغول ساخت

 همچنین در کواکب دریه از قول سید جواد کربالئی آمده است:

                                      
ها به تبلیغ بهائیت مشغول بود، سرانجام مستبصر شد و بهه آیهین   دروان آیتی پس از آن که مدتشا -(1)

الکواکهب  »نگاشهت، وی کتهاب    گهری بر رد بههایی  «لیکشفُ الح»و کتابی به نام  ،اسالم بازگشت

دین سهبب مهورد سهتایش زعمهای امهر قهرار       بودن خود تهألیف کهرد و به   را در دوران بهایی «ةيالدر

 گرفت.

، چهاپ  64و  63)تلخیص تاریخ نبیل زرندی(، اثر عبدالحمیهد اشهراق خهاوری، ص    نوارمطالع األ -(2)

 بدیع(. 129چهارم، )از انتشارات مؤسسة ملی مطبوعات امری 

)از انتشارات مؤسسة ملی مطبوعات امری،  415، ص2رهبران و رهروان، اثر اسداهلل مازندرانی، ج -(3)

 بدیع(. 132
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محمهد( را مالقهات نمهودم و در    وی )سید علهی  ،ز در خانة خال مذکورروز دیگر با»

اینها  ،حالتی که از مکتب مراجعت فرموده مشتی کاغذ در دست داشت، سؤال کردم: آقا

 .(1)«سیار مالیم مؤدبانه فرمود: اینها صفحات مشق من استچیست؟ با صوتی ب

کشهف  »ابوالفضل گلپایگانی )مبلغ مشهور بهایی( نیهز همهین مضهمون را در کتهاب     

 .(2)از سید جواد کربالئی گزارش کرده است «الغطاء

شیخ عابد بهود کهه تحریهری نیکهو      ،محمد نیز اثر تعلیم آموزگار ویخط زیبای علی

 نویسد:در کتابش میفیضی بهایی نویسی معروف بود، چنانکه داشت و به خوش

نهام نیهز   قهب بهه زیهن العابهدین و او را شهیخ اَ     شیخ عابد نام اصهلیش شهیخ محمهد مل   »

گفتند و از جهت زهد و تقوایی که داشت به شیخُنا و شیخ عابد شههرت داشهت، او از   می

ج زمان خود واقف و خطهی  پیروان جناب شیخ احمد احسائی بود و به علوم و معارف رای

 .(3)«نیکو داشت

بدانگونه که دانستیم، شیخ عابد از تالمذة شیخ احمهد احسهائی و سهید کهاظم رشهتی      

او را با نام ایهن   ،محمدعلیو ظاهراً در دوران تحصیل سید  ،شد)سران شیخیه( شمرده می

شهد از   در جهوانی رهسهپار کهربال    محمدعلیبه همین جهت چون سید  ،دو تن آشنا کرد

میان همة علمای آن دیار، در درس سهید کهاظم رشهتی حضهور یافهت و مجهذوب آرا و       

 نویسد:می« اسرار اآلثار»در کتاب مازندرانی گردید، چنانکه « شیخیه»عقاید 

حاجی سید کاظم رشتی به عنوان معلمی )=آموزگار من( در مواضهع   (4)در آثار بیان»

ثبت  ،های بقر، فتح و بیان شرح سورة بقرة قرآنمبسیار مذکور گردید، چنانچه در ذیل نا

                                      
، چهاپ مصهر )قهاهره(،    31، ص1ن آیتهی، ج ی، اثر عبدالحسه ةيئفی مآثر البها ةيالکواکب الدر -(1)

 هه.ق. 1342سال 

 )چاپ تاشکند، مطبة کویر(. 75و  56اثر میرزا ابوالفضل گلپایگانی، ص کشف الغطاء،نک:  -(2)

)از انتشهارات   1352، آذرمهاه  74تألیف محمد علهی فیضهی، ص  « حضرت نقطة اولی»کتاب  -(3)

 بدیع(. 132مؤسسة ملی مطبوعات امری، 

 باب است. محمدعلیاد، کتاب بیان و الواح مر -(4)
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کتبهها سهیدی   علهی التفصهیل   اسهت قولهه: و   «لهی اهلل إفی السلوک »باشد و در توقیع می

، و مفهوم است که ایهن رسهاله   طال اهلل بقاءهومعتمدی ومعلمی الحاج سید کاظم الرشتی أ

م ن  يات معلم ي ت فی آيا رأمما تی نوشتند، و در توقیعی دیگر: وأرا در ایام حیات سید رش
 .(1)«از معلم دیگری نیز فرمودند ذکر ،ای از توقیعات)!( و در عدهةيحکم جنان الثمان

علمهای شهیخیه   از مال صادق خراسـانی  مقصود از این معلم دیگر به قول مازندرانی 

کرد و راه و رسهم شهیخیگری   محمد مدتی هم نزد او نیز تلمذ میبوده است که سید علی

 نویسد:آموخت، مازندرانی در این باره مییرا م

اسههانی را مههال صههادق خر ،مههراد -اشههاره اسههت چنانچههه در ظهههور الحههق -بعضههی »

محمد( در ایام اقامت در کربال چندی در نزد وی بعضی از کتب دانستند که )سید علیمی

 .(2)«ادبیة عربیة متداولة آن ایام را خواندند

دیگههری از سههخنان سههید  آنچههه گذشههت، نمونههة در اینجهها مناسههب اسههت عههالوه بههر

کند تا اشارت می« معلمی»محمد را بیاوریم که در آن به سید کاظم رشتی به عنوان علی

شواهد گوناگون دست به دست یکدیگر دهند و غبار شهبهه را از اذههان متعصهبان پهاک     

 نویسد:می« تفسیر سورة بقره»سازند، وی در خطبة اول از 

لته ا ب أن يت ف ی لي وم ال ذی أردت إنش اء ذل ک الکت اب ق د رأي  يفل تعلم  نتاللهم إنک أ»
مث استقامت. مث  بييتاهلواء حتی جاءت کلها تلقاء  يف رفعتأرض املقدسة قد صارت ذرة ذرة و 

 .(3)!لكمن هنا عليه اهلل رمحة ل معلمييجاءت خب فوت اجلل

« یهوم »اده، چنانکه لفظ محمد در این عبارت کوتاه به اغالط گوناگون درافتسید علی

را مؤنث پنداشته و بر آن ضمیر تأنیث )لیلتها( آورده اسهت در صهورتی کهه )لیلتهه( بایهد      

به کار برده که درست نیسهت چهرا کهه     «أرض املقدس ة»نوشت، همچنین در عبارتش: می

                                      
رات ملهی مطبوعهات   )از انتشها  369 ق، ص -اسرار اآلثار، تألیف اسداهلل مازندرانی، حهرف ر  -(1)

 بدیع(. 129امری، 

 .371ق، ص -اسرار اآلثار، حرف ر -(2)

 .117 ص« حضرت نقطة اولی»کتاب  -(3)
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و بنهابراین، الزم  کنهد.  موصوف با صفت خود در حرف تعریف )الهف و الم( تطبیهق مهی   

نیز خطها اسهت کهه    « ل...يجاءت خب فوت اجلل»انگهی  بنویسد، و «رض املقدسةاأل»بود: 

از اینهها کهه   . (1) گفتمی «جاء خب ف وت...»وجه آمده و باید ضمیر مؤنث برای فعل بی

 بگذریم، ترجمة سخن او چنین است:

خواسهتم پدیهد آورم در شهبش    دانی در روزی که این کتاب را میبار خدایا! تو می»

که آن سرزمین مقدس )کربال( ذره ذره گشت و در هوا بلند شد تا به پیش خانة من دیدم 

ند بزرگوار آموزگار من که رحمت مشستقرار یافت، سپس خبر فوت آن دانرسید آنگاه ا

 «.خدا بر او باد، از آنجا آمد

محمهد در بهارة آموزگهاران    رغم این همه تصریحات که سید علیشگفت آنکه علی 

محمهد را از  آمهوختن علهی  درس« مفاوضـات »در کتهاب  عباس عبـدالبهاء  خهود دارد،  

و در معلمان به کلی انکار نموده و او را از هرگونه تحصیل دانش برکنهار شهمرده اسهت!    

 نویسد:این باره می

در سهن جهوانی بیسهت و پهنج سهال از عمهر        -روحی لهه الفهداء   -اما حضرت أعلی »

مودند، و در میان طائفة شیعیان عموماً مسلم است که مبارک گذشته بود که قیام بر امر فر

 !.(2)«اکتساب علوم نکردند کسی ای تحصیل نفرمودند و نزدابداً حضرت در هیچ مدرسه

بار آوردیم، دو ایهراد اساسهی دیگهر    با وجود شواهدی که برخالف این انکار خیانت

 نیز بر این سخن داریم:

محمهد در  ة شهیعیان از حضهور سهید علهی    اء طائفآن که برعکس قول عبدالبهنخست 

های سید کاظم رشتی به تصریح خبر داده اند، و حتی معاصهران و همدرسهان سهید    درس

                                      

و ایهن   ...«وم ال ذیيف ي »گفتهه اسهت:    -1دو اشتباه دیگر نیز در عبارت مهذکور موجهود اسهت:     -1

ل ي اجللج اءت خ ب ف وت »گفته:  -2. «فی الیوم الذی...»گفت: اشتباه است، و باید می
 . )مصحح(«جاء خب وفاة اجلليل معلمی»گفت: باید می «معلمي...

 میالدی. 8119، چاپ لیدن )هلند( سال 21و  19صالنور األبهی فی مفاوضات عبدالبهاء،  -(2)
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قص ص »در کتاب میرزا محمد تنکابنی محمد این امر را گزارش کرده اند، چنانکه علی
 آورده است: «العلماء

باشهند و رئهیس   بیهه مهی  مؤلف گوید... فرقة دیگر از متابعان شیخ احمد )احسهائی( با »

گفت که من نائهب  کرد و میاست، و او دعوی بابیت میمحمد شیرازی علیمیر ایشان 

ذ باشهم و او در نهزد حهاجی سهید کهاظم )رشهتی( تلّمه       خاص حضرت صاحب الزمان مهی 

کتاب در عتبات مشرف بودم و چند وقتهی بهه درس    و در همان زمان که مؤلفِ ،کردمی

آمهد و قلهم و دواتهی همهراه     محمد هم بهه درس او مهی  ، میر علیرفتممی حاج سید کاظم

گفهت از رطهب و یها بهس، او در همهان مجلهس درس       مهی  داشت، و هرچهه سهید کهاظم   

 .(1)«نوشتمی

آن کهه مورخههان بهههایی نیههز بههرخالف ادعهای عبههدالبهاء بهها شههواهد و مههدارک   دوم 

وی  کهه  یح کهرده انهد  اثبات رسانده انهد و فقهط تصهر    به را محمدعلیسید  نخوانددرس

خهوانی روی آورده  مانند دیگر محصالن به صورت مهنظم درس نیاموختهه و بهه پراکنهده    

 نویسد:می «خصوصی اسرار اآلثارِ »در کتاب مازندرانی است، چنانکه 

می کامل محمد( به صغر سن در مکتب شیراز نزد معلّد باب )سید علیذ سیّچون تلمّ»

و حضهور چنهدی در محضهر درس     ،م در تهاریخ سهلّ م مُبه وضع و مقدار در خهور آن ایها  

حاجی سید کاظم رشتی به کربال در ایام شباب نیز مصرح در کلمات خودشهان اسهت، و   

ت یّههباشههد، مرادشههان از اُمّ آثههار خطههی بههه غایههت زیبایشههان در دسههترس عمههوم مههی     

نخواندگی( این اسهت کهه تحصهیالت علمیهه بهه ترتیهب و تهدرج از مقهدمات بهه          )درس

سهید رشهتی و   ائی و بود، مانند شیخ احسه جات عالیه به نوعی که معمول و متداول ایام در

امجد  ننمودند، و این را به تشبیه و تقریب به حال جدّ ،هم از علماعلمای اصحابشان و غیر

                                      
 ةجمهادی اآلخهر  ، از انتشارات علمیة اسهالمیه،  59 اثر میرزا محمد تنکابنی، ص قصص العلماء -(1)

1396. 
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، و آنچه از خطوط و آثار و حتی صهورت محاسهبات تجهارتی    (1)ت گفتنداعالی خود امیّ

گردد، این است کهه قرائهت و کتابهت    است و غیرها محقق میبوشهر که به خطشان باقی 

فارسی متداول نه به طریق علمی و نیز مقدار اندکی از کتب و قواعد عربی به اسلوب آن 

و منظور  ،معموله را در مکتب شیراز طی نمودند ایام و نیز زیبایی خط و علم حساب رقومِ

و ایشان همچنهین معلهوم    ،این نبود خالشان برای واردکردن به حجرة تجارت همه بیش از

دادند، ولی در ایام است که به ورود در این علوم مرسوم متداولة زمان دلبستگی نشان نمی

مسهائل عرفهانی و    ،ها به کربال رفتند و در محضر سهید رشهتی  جوانی با عدم رضایت خال

شیخ احسائی را های مربوط به تفسیر و تأویل احادیث و آیات از طریق اثناعشری و عرفان

و چنانچهه از آثارشهان مسهتفاد     دو به فقه امامی از روش آنهان ورود نمودنه   ،بسیار شنیدند

بیش از همهة امهور دیگهر وارد شهدند و بهه آن       ،گردد در مطالب و مآرب شیخ و سیدمی

 .(2)«تر بودندمکتب نزدیک

حقیههق بنههابراین، ادعههای عبههاس عبههدالبهاء سههخنی گههزاف و باطههل اسههت و از مقههام ت 

 ای عمیق دارد.فاصله

 

 محمد باب آموختهایی که علیدرس

محمد در کربال به حهوزة درس سهید کهاظم رشهتی وارد شهد و      دانستیم که سید علی

تهرین شهاگرد شهیخ احمهد     برجسهته  ،سید کهاظم  ذ گذارند.چندی نزد او به تحصیل و تلمّ

                                      
در آغاز سخن آوردیم، در قرآن مجید به تصریح آمهده   چنانکهپیامبر ارجمند اسالم  بودناُمی -(1)

و در ایهن   ،است تا آنجا که عبدالبهاء نیز نتوانسته آن را انکار کنهد  اظهر من الشمسو در تاریخ نیز 

العهرب   ةجزیهر مختصر این است که حضرت محمهد در صهحرای حجهاز در    »نوشته است:  = =باره

اشجار، بلکه ریگزار و به کلی از عمار بیزار و بعضی مواقع مثل مکه و زرع و بیبانی بیظاهر شد، بیا

و معهارف بهه کلهی عهاری،      نشین، اخالق و اطوار بیابانی، از علوممدینه در نهایت گرمی اهالی بادیه

 (.18و  17النور األبهی فی مفاوضات عبدالبهاء، حتی خود حضرت محمد امی بود: )

، )از انتشهارات مؤسسهة   192و  191اآلثار خصوصی، اثر اسداهلل مازندرانی، حرف الف، صاسرار  -(2)

 بدیع(. 124مطبوعات امری، 



   

 

 

 

 

 ﴾32﴿    ماجرای باب و بهاء

ون سید کاظم را گرفتند پیروان وی پیرام ،و پس از وفات شیخ ،رفتاحسائی به شمار می

ههای سهید کهاظم بازگوکننهدة افکهار شهیخ       و او را به استادی و رهبری پذیرفتند، اندیشهه 

بنابراین، باید دانست که شهیخ احسهائی   نواخت. های او را به تکرار میاحسائی بود و نغمه

کهه  ای آورده که از دیگر علمای شهیعه جهدا شهده اسهت تها معلهوم شهود        چه آرای ویژه

محمد باب کدام درس را از وی فرا گرفته و سرمایة دعاوی خهویش سهاخته اسهت؟    علی

بیهان  »ای از آرای غریهب شهیخ احسهائی در کتهاب     محمد به پهاره د علییمخصوصاً که س

. از شیخ احسائی آثار متعددی برجای مانده ولی (1)کندصریحاً اعتماد و استناد می« فارسی

محمهد آن را  لهی اسهت کهه سهید ع    «ةي ارة اجلامع ة الکب ي ش ر  الز »کتاب  مشهورترین اثر او

آیهد  . پس الزم مهی (3)آوردفقراتی از اصل آن زیارت را می« بیان فارسی»و در  (2)دیده

 ای از آرای غریب و اقوال عجیب احسائی را از کتابش در اینجا نقل کنیم.که ما شمه

روی ، غُلو و زیهاده خوردبه چشم می« شرح زیارت جامعه»آنچه بیش از هرچیز در 

و خاندان ارجمند اوست، شیخ به صراحت آنهان   صاحسائی در بارة پیامبر گرامی اسالم 

 نویسد:و در این باره میشمرد! را نفس صفات الهی می

 .(4)!األربعة عشر معصوماً هم صفات اهلل@

 نویسد:باز می«! چهارده معصوم صفات خداوندی هستند»یعنی: 

 .(5)!عنی علمه وحکمه وأمره... وقدرته اجلامعةيلی ه تعايکوهنم معان@

                                      
 ، چاپ سنگی.276، صمحمدعلیبیان فارسی، اثر سید  -(1)

ای از سههید ( نامههه263اثههر اسههداهلل مازنههدرانی )صههفحه  )ظهههور الحههق(در جلههد سههوم کتههاب  -(2)

محمد در خالل آن بهه  و علی ،ز فوت سید کاظم رشتی نوشته شده استمحمد آورده که پس اعلی

انفهاذ   ارهیمع کتاب شرح الزشرح احوال به نهج عریضة قبل است که »نویسد: یکی از دوستانش می

بهوده و آن را بهرای    محمهد علهی نهزد   «ةاریه شهرح الز »شود که کتهاب  این نامه معلوم می از« گشته...

 دوستش ارسال داشته است.

 .134بیان فارسی، ص -(3)

 ، چاپ کرمان.27، ص1اثر شیخ احمد احسائی، ج ،ةریالکب معةالجا ةاریشرح الز -(4)

 .25، ص1ج ،ةریالکب معةالجا ةاریشرح الز-(5)



   

 

 

 

 

 ﴾33﴿    ماجرای باب و بهاء

مقصود از آن که ایشان )پیامبر و خاندانش( معانی الهی هستند، این اسهت کهه   »یعنی: 

 «.آنان علم و حکم و فرمان... و قدرت فراگیر خداوندند

درافتاده است در جهای دیگهر از کتهابش     لوّبه غُ †اهل بیت  شیخ که در بحث از عُلوّ

 کند که:میادعا 

 .(1)!ام صدورياملوجودات قائم بوجودهم ق وجودوجودهم علة لوجود املوجودات و @
انش( علهت هسهتی موجهودات اسهت و هسههتی     وجهود ایشهان )پیهامبر و خانهد    »یعنهی:  

به نحوی که همگی از سوی ایشان صهادر شهده    ،باشدها وابسته و قائم میموجودات بدان

 «!.اند

بنهدگان پیهامبر و امامهان انهد، چنانکهه       ،همة بندگان خدانتیجة این رأی آن است که 

 نویسد:کند و میشیخ به تصریح از این معنی یاد می
 ألخب ار يفاهل م عب اد رق و  أن العب اد عب اد هلم عباد طاعة وإمن ا الک الم يف إن العباد عباد@

 .(2)!انهإال أنه من املکتوم الذی أمروا بکتم ذلكل العقل تدل علی يها ودلي بواطن تفس

همانا بندگان )خدا( در مقام فرمانبرداری بندگان ایشانند، اما سخن بهر سهر آن   »یعنی: 

است که بندگان خدا عبد رق یا بردگان پیامبر و خاندانش نیهز هسهتند )یها نهه؟( اخبهار بها       

توجه به تفسیر باطنی آنها و همچنین دلیل عقلی بر این معنا داللت دارند، جز آن که ایهن  

 «!.کردنش فرمان داده اندچیزهایی است که ایشان به پنهان امر از

اینک چرا شیخ به آشکارساختن این راز پنهان پرداختهه؟ و بها اجهازة چهه کسهی آن      

 اینجا دو موضوع برای ما روشن است:اما در دانیم! سرمکتوم را آشکار ساخته؟ ما نمی

ادعها نکردنهد کهه     و خانهدان گهرامیش هرگهز    صآن که پیامبر ارجمند اسالم  یکی

آفریدگار موجودات هستند و آدمیان در آفرینش قائم به ایشانند، و همچنین ادعا نکردند 

  شوند.که مردم بندگان و بردگان آنان شمرده می

                                      
 .76، ص1ج ،ةریالکب معةالجا ةاریشرح الز -(1)

 .73، ص1ج ،ةریالکب معةالجا ةاریشرح الز -(2)



   

 

 

 

 

 ﴾34﴿    ماجرای باب و بهاء

محمد بهاب مهؤثر افتهاده و آن مقامهات     های شیخ احسائی در علیکه اندیشهآن دوم 

 نویسد:می« بیان فارسی»تاب موهوم را برای خود قائل شده است، چنانکه در ک

شود و او است قهائم بهه نفهس خهود     محمد( خلق شده و میکل شیء به او )سید علی

 .(1)!«باهلل، و کل شیء قائم به او است

محمهد( بهرده کهه طهوق     بهه محبهوب خهود )علهی    ای اهل بیان! پنهاه  »نویسد: و باز می

وا دانید آنچه که در حق خود که عبودیت او را بر اعناق خود داشته باشید، و در حق او ر

 .(2)«!عبید رق او هستید، روا ندانید

 گوید:و همچنین می

محمههد( بههوده و هسههتند، چنانچههه    او )علههی( 3)عبههد رق ،هههرنفس مههؤمن در بیههان  »

 .(5)«!در قرآن عبد رق رسول اهلل بوده و هستند (4)اولوالهیاکل

قهات بهه کسهانی جهز خهدا و      مخلو «بـودن قائم»شود تعبیر همانگونه که مالحظه می

شهیرازی سهرایت    محمدعلیاحمد احسائی به  آنان شمرده شدن، عیناً از شیخ« عبد رق»

آمیهز خبهری   انگیهز و شهرک  کرده و در قرآنکریم به هیچ وجه از ایهن تعبیهرات حقهارت   

بشری همچون دیگر افراد بشهر بهه شهمار آمهده کهه در       صنیست، و پیامبر گرامی اسالم 

ر گرفته است و هرگز مردم را به بندگی خهود دعهوت نکهرده، چنانکهه در     پرتو وحی قرا

 خوانیم:کالم ربانی می

﴿              ...﴾ .بگو جز این نیست که @یعنی:  (6صلت: )ف

 .!..رسد.من بشری همانند شما هستم، مرا وحی )الهی( فرا می

                                      
 ، چاپ سنگی.74، صحمدمعلیبیان فارسی، اثر سید  -(1)

 .116بیان فارسی، ص -(2)

 مقصود از عبد رق، غالم خریداری شده است. -(3)

کهه در  « لغهات و اصهطالحات بیهان   »الهیاکل )صاحبان هیکل( مردان اند، نک: ومقصود از اول -(4)

 پایان آن به چاپ رسیده.

 .115بیان فارسی، ص -(5)



   

 

 

 

 

 ﴾35﴿    ماجرای باب و بهاء

 ﴿وانیم: خو نیز می                     

     ...﴾ . :هیچ بشری را نسزد که خدا به او کتاب و @ (79)آل عمران

امیر . و نیز بنابر سخن !دهد، سپس به مردم گوید که بندگان من باشید...حکم و پیامبری 

افراد بشر همگی آزاد آفریده شده اند و بندة کسی جز خدا نیستند،  ÷مؤمنان علی 

 مأثور است: نهج البالغههمانگونه که در 

 .(1)!اهلل حراً  جعلكوقد  كي ال تکن عبد غ@

 «.ة دیگری مباش که خدا تو را آزاد آفریده استبند»یعنی: 

تأویل محکمات »فرا گرفت: گری یاز شیخ محمدعلیهای دیگری که سید از درس

پیمود، را می« باطنیه»نمود و راه فرقة بود که شیخ احسائی در این راه مبالغه می« قرآن

﴿: به جایی رسانده که آیة کریمة« شرح زیارت جامعه»را در  رچنانکه کا      

            ﴾ . :صرا به نجات آل محمد  (31)الدخان 

 نویسد:کند، و میتأویل می

-)آل محمههد  (2)«نيم  ن الع  ذاب امله   -ص  لى اهلل علي  ه وعل  يهم- ن  ا آل حمم  ديجن»یعنههی: 
دادیم(! با آن کهه بنهی اسهرائیل در     را از عذاب خوارکننده رهایی -صلى اهلل علي ه وعل يهم

ص لى اهلل -ویل آنان به آل محمد قرآن مجید به سختی مورد نکوهش قرار گرفته اند، و تأ
دور از انصاف و برخالف ادب و ثواب است، این افهراط در تأویهل آیهات     -علي ه وعل يهم

برد و آن را بهه  را نیز به تأویل می «الساعة»یا  «امةيوم القي»رسد که شیخ احمد بدانجا می

 نویسد:و در این باره میکند! حمل می« روز قیام حجت موعود»معنای 

ت علی شدة احلاجة وهی يبتالء لطول املدة وعدم التوقمن أعظم اال ÷بة احلجة يغو @
﴿قال اهلل تعالی:  !اليتالساعة                      

                                      
 .31ایا(، شمارة ها و وصنهج البالغه، بخش دوم )نامه -(1)

 .271، ص1ج ،ةریالکب معةالجا ةاریشرح الز -(2)



   

 

 

 

 

 ﴾36﴿    ماجرای باب و بهاء

                                 ﴾ .
 .(1)(187)األعراف: 

ها است برای آن که مدتش دراز شده و از بزرگترین آزمایش ÷غیبت حجت »یعنی: 

نکرده اند با آن که نیاز بدان بسیار است، و این همهان سهاعتی   زمان معینی برای آن تعیین 

پرسهند  می )الساعة(ید: از تو در بارة آن ساعت فرمااست که خداوند متعال )در قرآن( می

آگاهی از آن ویژة خداوند من است و جز او کسی آن را  :رسد؟ بگوکه چه وقت فرا می

و شهما را جهز بهه طهور     آید ها و زمین گران میبر آسمانکند، در وقتش آشکار نمی

 «.ناگهان نیاید...

ور مهدی موعود در زمهین رخ  پیداست که تأویل شیخ تأویلی علیل است چرا که ظه

هها قهدرت   پیوندی ندارد تا بر آنهها گهران آیهد! آنچهه آسهمان     « هاآسمان»دهد، و با می

ریهزد، همهان قیهامتی اسهت کهه      تحملش را ندارند و با آمدنش نظهام آسهمانی درههم مهی    

شرحش در آیات قرآنی به تفصیل آمده و از ضروریات اسالم بلکهه همهة ادیهان شهمرده     

محمد منتقل شهد و او در  گرایی از فرقة شیخیه به سید علیاری، این شیوة تأویلب .شودمی

آثار خود مقصود از قیامت قرآنی را قیام خودش معرفی کرد و تاریخ دقیق آن را مذکور 

 نویسد:ابتدا می« بیان فارسی»چنانکه در کتاب  داشت!

مهاً  د، بلکهه همهه موهو  شود که احدی از شیعه یوم قیامت را فهمیده باشه مشاهده نمی»

 .(2)«!م نموده که عنداهلل حقیقت نداردامری را توهّ

دههد و بها روزی   حقیقت قیامت را توضیح می ،احمد احسائی سپس به پیروی از شیخ

 گوید:کند و میکه خود به ادعای موهومش برخاسته تطبیق می

اسهت کهه در   ( صقیامت رسول اهلل )محمد  ،یغرب لی مااز حین ظهور شجرة بیان إ»

بعهد از دو سهاعت و یهازده دقیقهه از شهب پهنجم        ،قرآن مجید وعده فرمهوده کهه اول آن  

                                      
 .87، ص3ج ،ةریالکب معةالجا ةاریشرح الز -(1)

 .31بیان فارسی، ص -(2)



   

 

 

 

 

 ﴾37﴿    ماجرای باب و بهاء

جمادی االولی سنة هزار و دویسهت و شصهت کهه سهنة ههزار و دویسهت و هفتهار بعثهت         

 .(2)«!قیامت قرآن است ،(1)رة حقیقتجشود، اول یوم قیامت قرآن بود و الی غروب شمی

است همین که « شجرة حقیقت»و « شجرة بیان»که  او ،محمداز دیدگاه سید علی

فرا رسید! دعوت خود را آشکار ساخت، قیامت قرآنی به پا شد و بهشت و دوزخ موعود 

اویدان شد و هرکس محمد را باور نکرد، گرفتار آتش جپس هرکس دعاوی سید علی

به « بیان»که این معنا را در کتاب  در بهشت ابدی ورود نمود، چنان ،بدو ایمان آورد

. اکنون جای آن دارد که بپرسیم: آیا کافران قریش که با پیامبر (3)تفصیل آورده است

ورزیدند، انصافاً برای همین امر منازعه بر سر قیامت به سختی مخالفت می صاسالم 

گفت: در هزار و دویست و اندی سال دیگر مردی می صنمودند که پیامبر می

یا نزاع آنها از آنجا بود که  خواند!؟ه فرا میآیینی تاز خیزد و آیندگان را بهبرمی

﴿گفتند: می                     ﴾ . :اإلسراء(

آیا اختالف  «های پوسیده شویم باز از نو برانگیخته خواهیم شد؟آیا چون استخوان» (49

﴿گفتند: قرن بعد بود؟ یا آن که مشرکان می سر ظهور مردی در دهآنها با پیامبر بر   

  ﴾ ،«پاسخ داد: صو پیامبر  «؟گرداندچه کسی ما را به زندگی تازه باز می ﴿  

         ﴾، «چنانکه در سورة إسراء آیة «آن کسی که نخستین بار شما را آفرید ،

 آنی به تصریح آمده است.ی قرهاو دیگر سوره 51

ای نیست که اهل انصاف مقوله ،به راستی موضوع قیامت و بهشت و دوزخ در قرآن

اش نادیده انگارند یا به تأویل برند، هرچند مسلمان هم  بتوانند رأی قرآن را در باره

کنند که احتمال معانی حکومت مینصوص محکم قرآنی نباشند، زیرا در این مرحله 

 رود.در آنها نمیخالف 

                                      
 خود اوست.« شجرة حقیقت»مقصود از  -(1)

 .31و  31بیان فارسی، ص -(2)

 .72تا  57ة حفاز واحد ثانی، از ص 17و  16باب  بیان فارسی، -(3)



   

 

 

 

 

 ﴾38﴿    ماجرای باب و بهاء

عالوه بر آنچه گذشت، شیخ احسائی سخنانی به میان آورده که در خالل آنها با 

و این امور را تعبیری از  ،درَبَرا به تأویل می «روح القدس»و « قرآن»کمال شگفتی 

کند! و هرچند این معنا از عالمی مسلمان معرفی می« عقل امامان»و « عقل پیامبر»

توان توان کرد که در کلمات شیخ به صراحت آن را میولی چه می بسیار بعید است،

 نویسد:می «ةار يشر  الز »یافت، چنانکه در 

الذی  ألنه هو القدسِ  الشهادة إمنا هی برو ِ  تلكمن أن  ه األخبارُ يعل ما ما دلتْ وأ»
 عضها أن اإلمام إذا غاب عنه دثهم بل فی بحيسددهم و ي

َ
غفل، يَ م و لَ عيَ  ال ثُ دِّ حَ مُ  ال كُ لَ امل

 .(1)«!†القلم وهو عقل حممد وعقلهم  هواد به العقل األول عند احلکماء و فاملر 

کند این است که گواهی امامان به کمک اما آنچه اخبار بر آن داللت می»یعنی: 

گوید، بلکه کند و با ایشان سخن میکه او آنان را راهنمایی می یراروح القدس است، ز

داند گو از امام پنهان شود امام چیزی نمیآمده که چون فرشتة سخنای از اخبار در پاره

ماند، مراد از این فرشته عقل اول به نزد حکما است که همان قلم باشد، و آن خبر میو بی

 «!.است †و عقل امامان  صعبارت از عقل محمد 

 نویسد:و باز در همان کتاب می

 .(2)!صلى اهلل عليه وآله ت يراد منها عقلهوما أشبهه من املذکورا والعقلَ  إن القلمَ @

صلى اهلل پیامبر مراد از قلم و عقل و امثال این امور که ذکر شد، همان عقل »یعنی: 

 «!.است علیه وآله

محمد باز کرد و او با عقل و رأی خود ، راه را برای سید علیشیخ با این قبیل بیانات

ز سوی خدا به شمار آورد، و از این رو دیده سخنانی را ساخته و پرداخته کرد و آنها را ا

شمرد، نه کسی که می« آنها اعلِجَ»و «! ل آیاتنزِمُ»شود که آشکارا خود را می

 خوانیم:فرشتة وحی بر او نازل شود و پیام خدا را بدو رساند، چنانکه در آثار وی می

                                      
 .41، ص1ج ،ةریالکب معةالجا ةاریرح الزش -(1)

 .184، ص1ج ،ةریالکب معةالجا ةاریشرح الز -(2)



   

 

 

 

 

 ﴾39﴿    ماجرای باب و بهاء

)سید  کنند، آناگر کل علمای اسالم به فهم آیات اهلل اظهار شرف خود می»

محمد( به جعل آیات، اظهار شرف خود را نمود تا آن که از برای آنها تأملی در علی

عزوجل قوه و قدرتی تصدیق به آن نباشد و قرآن که بیست و سه سال نازل شد، خداوند 

( ظاهر فرمود که اگر خواهد در پنج روز و پنج شب، اگر محمدعلیدر آن حضرت )

 .(1)«!فرمایدزل میفصل به هم نرسد، مساوی آن نا

دیده که می« ایقوه»خویشتن را دارای  محمدعلیهمانطور که مالحظه شد، سید 

و این دعوی با ادعای پیامبران حق که خود کند! چون بخواهد آیاتی را جعل و نازل می

 به کلی و از اساس تفاوت دارد.« جاعل آیات»نه  ،شمردندمی« مهبط وحی»را 

آوردیم، نهری از بحر و مشتی  محمدعلیشیخ احسائی بر سید آنچه در بارة تأثیر 

نمونة خروار بود، در اینجا تنها از اصول معارف دینی )توحید، نبوت، معاد( سخن در 

بدانچه گفتیم محدود نیست، و در اموری دیگر نیز  محمدعلیمیان آمد، اما تأثیر شیخ بر 

 رسد که از ذکر آنها صرف نظر کردیم.به نظر می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
 .84ثار حضرت نقطة اولی، صمنتخبات آیات از آ -(1)



   

 

 

 

 

 ﴾41﴿    ماجرای باب و بهاء
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 دعاوی گوناگون

 محمد بابعلی

 

 

 

 

 
 



   

 

 

 

 

 ﴾40﴿    ماجرای باب و بهاء

 از بابیگری تا الوهیت!
محمد پس از آن که چندی در کربال از حوزة درس سید کاظم رشتی بهره سید علی

وی به وقت فرصهت از   باز گشت. -شیراز -هه.ق. به زادگاه خود  1257گرفت در سال 

اضح است که بیشتر به خوانهدن کتبهی روی   و و ،کردمطالعة کتب مذهبی خودداری نمی

« سنابرق»گرایی سازگار باشد، چنانکه به کتاب آورد که با مذاق شیخیگری و تأویلمی

توجه تام داشت، و آن را بها تأمهل تمهام مطالعهه     )مشهور به کشفی( اثر سید جعفر علوی 

 ت:در بارة آن نوش «ظهور احلق»ل مازندرانی در کتاب و بنا به قو ،کردمی

 .(1)!هتاايسنابرق جعفر العلوی وشاهدت بواطن آ لقد طالعتُ @

 «.اثر جعفر علوی را خواندم و باطن آیاتش را مشاهده کردم ،کتاب سنابرق»یعنی: 

 ،هه.ق در کهربال درگذشهت، و پهس از وفهات او     1259تا آن که سید رشتی به سال 

و « شـیعة کامـل  »ق جستند که بهه قهول ایشهان مصهدا    شاگردانش جانشینی برای وی می

باشد، در این هنگام که میان چند تن از تالمذة سید رشتی رقابهت افتهاده    (2)«رکن رابع»

به میدان آمد و در آن رقابت شرکت کرد، بلکه پهای از جانشهینی    محمدعلی، سید (3)بود

و واسطة امام غایهب و شهیعیان معرفهی    « باب امام زمان»سید رشتی فراتر نهاد و خود را 

که از مکتب « گراییتأویل»هایی از قرآنکریم را با روش بدین صورت که بخش کرد،

شیخیه آموخته بود، تفسیر نمود و در آنجا به تصریح نوشت که امام دوازدههم شهیعیان او   

نامیهد،  « بـاب او »و « ذکـر امـام  »را مأمور ساخته تا جهانیان را ارشهاد کنهد و خهود را    

 نوشت: «وم األمساءيق»یا  «صأحسن القص»چنانکه در آغاز کتاب 

                                      
 .479، ص3ج ظهور الحق، -(1)

 یگری پهس از توحیهد و نبهوت و والیهت    شهیعة کامهل اسهت کهه در شهیخ      مراد از رکهن رابهع   -(2)

 د.آیچهارمین رکن به شمار می

چون خبر وفات سهید رشهتی در کهربال رسهید و نهداهای      »نویسد: در اسرار آثار می مازندرانی -(3)

 «قرار داشت...اعظم بی تشر گشت، جناب مال محمد علی را انتظار ظهور موعودِمدعیان بعد از او من

 .477ق(، ص -اسرار اآلثار )ر



   

 

 

 

 

 ﴾42﴿    ماجرای باب و بهاء

 أحسن القصص من عند حممد بن احلس ن يالکتاب فی تفس لكر  ذخير أن اهلل قد قد  @
ب ی  ب ن عل ی ب ن أنيبن علی بن حممد بن علی ب ن موس ی ب ن جعف ر ب ن حمم د ب ن عل ی ب ن حس 

 .(1)!غاً ي بلنيکون حجة اهلل من عند الذکر علی العامليطالب علی عبده ل

هها )داسهتان   خدا مقدر کرده کهه ایهن کتهاب در تفسهیر بهتهرین داسهتان       همانا»یعنی: 

یوسف( از نزد محمد پسر حسن پسر علی پسر محمد پسر علی پسر موسی پسر جعفر پسر 

طالب بر بنده اش بیرون آید تا از نهزد ذکهر   محمد پسر علی پسر حسین پسر علی پسر ابی 

 «.( حجت بالغة خدا بر جهانیان باشدمحمدعلی)

 و بازهم در همان کتاب خطاب به شیعیان نوشت:

 .(2)!مامکم املنتظرها املأل أنا باب إيا أي@

 «.بریدای گروه )شیعیان(! من باب امام شما هستم که در انتظار وی به سر می»یعنی: 

« باب امام»و « ذکر»در آغاز امر خود را  محمدعلیهمانطور که مالحظه شد، سید 

بهه صهراحت    ÷طالب  ن امام شیعیان و پدران وی را تا علی بن ابیشمرده و نام دوازدهمی

یاد کرده است، و همچنین در آثار اولیه اش آئین مقدس اسالم را آئینی جاودانه و پیهامبر  

 «حس ن القص صأ»آورد، چنانکه در همان کتهاب  ارجمندش را خاتم پیامبران به شمار می
 :نویسدمی

 .(3)!ه الباطليأتي  وکتابه الفرقان الذی الينيوخاَت النب إن کنتم آمنتم مبحمد رسول اهلل@

اگر ایمان آورده اید به محمد فرستادة خدا و خاتم انبیا و به کتاب فرقان کهه هرگهز   »

 «.یابدباطل در آن راه نمی

 نویسد:باز می

 .(4)!ومئذيتم النبوة خين علمه بأ ه قد قضی يفيد نبملا أتی اهلل مبحم  @

                                      
 .1نسخة خطی، ص أحسن القصص، -(1)

 .7ة خطی، صنسخ أحسن القصص، -(2)

 .116نسخة خطی، ص أحسن القصص، -(3)

 .113ثار حضرت نقطة اولی، صمنتخبات آیات از آ -(4)



   

 

 

 

 

 ﴾43﴿    ماجرای باب و بهاء

پیامبرش محمد را آورد در علم الهی گذشهت کهه نبهوت را در آن     چون خدا»یعنی: 

 «.روز به پایان رساند

ولی با کمال شگفتی پس از مدتی ادعایش را فراتر برده و از مهدویت و نبوت گهذر  

کرد، و سرانجام از ربوبیت خویش سخن گفت! و احکام قرآن  را بهه گمهان خهود نسهخ     

نمود، چنانکه در مجلس تبریز بهه صهراحت ادعهای    کرد و قوانین دیگری ابداع و اختراع 

 در تاریخش اظهار داشت:نبیل زرندی نمود، و به نقل « مهدویت»

 .(1)«من همان قائم موعودی هستم که هزار سال است منتظر ظهور او هستید»

 «:کواکب دریه»و به قول صاحب 

 .(2)«مهدویت فرمود فوراً اظهار ، از داعیة ایشان سؤال نموده اندبه مجرد آن که علما»

دورة اسهالم و قهرآن را بها ظههور خهود و      « بیان عربی و فارسـی »سپس در کتهاب  

 نوشت:« بیان عربی»پایان یافته شمرد! بدانگونه که در « بیان»آوردن کتاب 

ر فرمههوده و کتههاب و حجتههی از بههرای خلههق مقههدّ ،و عههزّ در هرزمههان خداونههد جههلّ»

و  ،کتهاب را بیهان   ،ثت محمد رسول اهللعو هفتاد از بو در سنة هزار و دویست  ،فرمایدمی

 .(3)«که دارای هفت حرف است( قرار داد محمدعلیحجت را ذات حروف سبع )

بدانگونه که گفتیم، در این مرحله نیز توقف نکرد و خهود را اشهرف    محمدعلیسید 

انکهه در  را برتهر از قرآنکهریم پنداشهت، چن   « بیان»انگاشت و کتاب  صاز پیامبر اسالم 

 نویسد:می« بیان فارسی»

اگر شناخته بودند کهه ظههور    بن مریم و کتاب او ایمان آوردند نفوسی که به عیسی»

محمد بعینه همان ظهور بوده به نحو اشرف در آخرت، و کتاب او همان انجیهل بهوده بهه    

بهه  به رسهول اهلل ایمهان آورده و    ،نحو اشرف، احدی از نصاری از دین خود برنگشته کُل

کتاب او تصدیق نموده، و همین قسم اگر مؤمنین به رسول اهلل و کتاب او یقین کننهد کهه   

                                      
 .321)تلخیص تاریخ نبیل زرندی(، ص مطالع األنوار -(1)

 .224، ص1ج ،ةيالکواکب الدر -(2)

 .3، صمحمدعلیبیان عربی، اثر  -(3)



   

 

 

 

 

 ﴾44﴿    ماجرای باب و بهاء

همان ظهور رسول اهلل هست به نحو اشهرف در آخهرت، و ایهن کتهاب      ،ظهور قائم و بیان

بعینه همان فرقان است که به نحو اشرف نازل شده در آخرت، احدی از مؤمنین به قرآن، 

زدن( ایمان آورده  اقرب از لمح بصر )کمتر از یک چشم بهم خارج از دین خود نشده و

 .(1)«!و حال آن که عدم ایمان ایشان عنداهلل مردود است ،و تصدیق بیان نموده

به ادعاهای مذکور )بابیگری، مهدویت، نبهوت و...( بسهنده نکهرد، و     محمدعلیسید 

آرام نگرفهت!   نپنداشت یگانه ،برنخاست و خود را با ذات سبحان« الوهیت»تا به دعوی 

 آورده است:« لوح هیکل الدین»چنانکه در 

 .(2)!نونتهيل ذات اهلل وکي وأن علی قبل نبنيال هو امللک ذواملالکإله إ اهلل أنه ال شهد@

است کهه   «نياملالک »شود، یکی واژة در این عبارت شگفت دو غلط آشکار دیده می

پادشاهی پنداشهته بها آن کهه چنهین جمهع       به معنای« مُلک»آن را جمع  محمدعلیظاهراً 

أمالک و ملوک شود، و جمع مُلک در عربی به صورت غریبی در زبان عرب دیده نمی

بایهد   «اً ي أن عل»کهه غلهط فاحشهی اسهت،      «أن عل ی...»آید، دیگر آن کهه بهه جهای    می

 چنین است: محمدعلیباری، ترجمة عبارت سید گفت. می

و  ،هها اسهت  وی نیست، او پادشاه و دارای پادشاهیخدا گواهی داد که معبودی جز »

بها علهی نبیهل برابهر      ،اسهت کهه بهه حسهاب ابجهد      محمهد علی ،)مقصودعلی پیش از نبیل 

 «!!.شود( ذات خدا و هستی اوستمی

 

                                      
 .55ی، صسبیان فار -(1)

 .5همراه بیان عربی به چاپ رسیده(، ص لوح هیکل الدین )که به -(2)



   

 

 

 

 

 ﴾45﴿    ماجرای باب و بهاء

 باب محمدعلیبهانة 
لهوحی  و از غفلت مردمان و سهاده  ،سازداین همه تلون و تکبر حقاً آدمی را متحیر می

شهوند و دسهت ارادت   برد که چگونه مجذوب هرشخص متلونی مهی شگفتی میایشان به 

در این  محمدعلیبه هر صورت، جای آن دارد که بررسی کنیم، عذر سید دهند! می بدو

 ادعاهای رنگانگ چه بود؟.

هایی آورده اند که سخنانی دارد، و هم پیروانش بهانه محمدعلیدر این باره هم خود 

 آوریم.ز آنها را در اینجا میای ابه ترتیب شمه

نگاشته و عنوانش را  محمدعلیاز کتابی که سید  «سرار اآلثارأ»در کتاب مازندرانی 

 کند که وی نوشته است:گذاشته، چنین گزارش می« دالئل سبعه»

مسهلمین واسهع    نظر کن در فضل حضرت منتظر که چقدر رحمت خهود را در حهقّ  »

بدهد، مقامی که اول خلق است و مظهر ظهور إننی أنا اهلل،  فرموده تا این که آنها را نجات

چگونه خود را به اسم بابیت قائم آل محمد ظاهر فرموده و به احکام قرآن در کتهاب اول  

طرب نشوند، از کتاب جدید و امر سف( حُکم فرموده تا آن که مردم مض)تفسیر سورة یو

 .(1)«جدید

 این بهانه از چند جهت مردود است:

و در اصهول   (2)آن که اگر قرار باشد فرستادگان حق با مهردم مماشهات کننهد    نخست

تهوان بهه اصهل راسهتگویی ایشهان اطمینهان       دعاوی خود به آنها دروغ گویند، از کجا مهی 

ادعای نهایی خویش نیز مصهلحت و منفعتهی را    در توان باور کرد کهیافت؟ و چگونه می

 فرموده است: ÷صادق  دلیل نیست که امامدرنظر نگرفته اند؟ بی

                                      
 .113ق، ص -اسرار اآلثار، ر -(1)

 ﴿فرمایهد:  و مهی  ،شهمارد طل مردم به کلی مردود مهی شات حق را با عقاید بااقرآنکریم مم -(2)

                        ...﴾ . :اگههر حههق @ (71)املؤمن ون

برد تبهاه خواههد   هرکسی که در آنها به سر می ها و زمین واز آرای باطل ایشان پیروی کند، آسمان

 .!شد



   

 

 

 

 

 ﴾46﴿    ماجرای باب و بهاء

 .(1)!راجِ والفَ  إلی الَبِّ  األمانةِ  وأداءِ  ثِ ياحلد قِ بصدْ  إالَّ  اً ينب عثْ يبوجل مل  عز   إن اهللَ @

مگر با راسهتگویی و ادای امانهت    ، هیچ پیامبری را برنیانگیختخداوند بزرگ»یعنی: 

 «.به نیکوکار و بدکار

ای آن بهود کهه بهه قهول سهید      آن که اگر ایهن دروغگهویی و تغییهر دعهاوی بهر      دوم

 ، مقصهود در این صهورت « مردم مظطرب نشوند از کتاب جدید و امر جدید: »محمدعلی

از ارادت بههه  ،وی حاصههل نشههد و بسههیاری از بابیههان پههس از شههنیدن دعههاوی گونههاگون  

در آنجها   محمهد علهی که پیهروان  « بدشت»دست برداشتند، چنانکه در حادثة  محمدعلی

طراب الم را اعالم نمودند، اختالف و اضون موضوع نسخ شریعت اسگرد آمده بودند، چ

 ة:يکواکب در عجیبی در میان بابیان پدید آمد، و به قول نویسندة 
 .(2)«!از آن سرزمین رخت بربستند و چنان رفتند که دیگر برنگشتند ،بعضی»

 در تاریخش:نبیل زرندی و به قول 

گفتند: احکام اسالمی ههیچ وقهت   تند و میپنداشبعضی این تغییر را کفر و زندقه می»

 .(3)«شودنسخ نمی

 «:ظهور احلق»در مازندرانی و به قول 
نه تنها باعث تعرض و هجوم اعداء و شیوع کهذب و   ،واقعات کسر حدود دربدشت»

ت افترا برای اصحاب بدشت خصوصاً جناب طاهره گشت، بلکه موجهب انهدهاش و تشهتّ   

 .(4)«احباب مجتمعین آنجا گردید

 «:تذکرة الوفاء»در عباس افندی و به قول 

جمیع اصحاب اول همه فرار کردند و بعضی به کلی منصرف شدند، بعضی در شک »

 .(1)«و شبهه افتادند...

                                      
 ، چاپ بیروت.14، ص2ج ،األصول من الکافی -(1)

 .131، ص1ج ،ةيالکواکب الدر -(2)

 .298)تلخیص تاریخ نبیل زرندی(، ص مطالع األنوار -(3)

 .111و  119، ص3جظهور الحق،  -(4)



   

 

 

 

 

 ﴾47﴿    ماجرای باب و بهاء

سودی بهدو نبخشهید و بهرخالف     ،محمدعلیگرایی سید پس دروغگویی یا مصلحت

 مود.زیرا از پراکندگی یاران و اضطراب آنان جلوگیری ننمصلحت بود! 

بها آرا و   محمهد علهی آن که ادعای نبوت و نسخ شریعت اسهالم از سهوی سهید     سوم

آن دو  ،محمدعلیعقاید شیخ احسائی و سید رشتی به هیچ وجه سازگار نیست، با آن که 

شهمرد  مهی « دو باب الهـی »کند، بلکه ایشان را را از رهیافتگان و برگزیدگان معرفی می

 نویسد:می« أحسن القصص»که در چنانکه پیش از او ظهور کرده اند، 

 .(2)!مکم أمرهعل  ي من قبل لنياهلل قد جعل مع الباب باب ا أهل األرض إن  يعلموا ا@

دو باب )احمد احسائی و کهاظم   ،ه خداوند پیش از اینبدانید ای اهل زمین ک»یعنی: 

 «!.زد( قرار داد تا فرمان خود را به شما بیامومحمدعلیرشتی( را به همراه باب )

 نویسد:باز می

ب     ة کاظم     اً فل     م ية أمح     د وف     ی األزمن     ة القر يکم ف     ی األزمن     ه املاض     يوق     د أرس     لت عل     @
 .(3)!تبعوهنما)!!( إال املخلصون منکمي

کاظم را بر شهما فرسهتادم و جهز     ،احمد و در زمان اخیر ،های گذشتهدر زمان»یعنی: 

 «.اهل اخالص کسی از شما پیروی از آن دو نکرد

یافتن نبهوت چهه آموزشهی بهه     مالحظه کنیم که شیخ احسائی در بارة پایان اینک باید

 نویسد:چه گفته است؟ شیخ در آنجا می «ارةيالز شر  »و در کتاب  ،مردم داده

ص لی اهلل  ن ايقط الخنتام نب وة نب حيل إلی األرض بو ينز  ال )ص( بعد موت النبی ÷ل يإن جب @
 .(4)!عليه وآله

                                                                                            
 ، چاپ عباسیه در حیفا.318اثر عباس عبدالبهاء، ص ،الوفاء ةتذکر -(1)

 .32أحسن القصص، ص -(2)

به لحاظ قواعد درست است، یعنی نون جمع در  «تبعوام ايفل م »، )البته 38ص أحسن القصص، -(3)

 این سخن باید حذف شود(.

 .34، ص1  ،ةریالکب معةالجا ةاریشرح الز -(4)



   

 

 

 

 

 ﴾48﴿    ماجرای باب و بهاء

هیچگاه به همراه وحی به زمین  صس از مرگ پیامبر اسالم پ ÷همانا جبریل »یعنی: 

 «.پایان پذیرفته است صد، زیرا که نبوت پیامبر ما آیفرود نمی

 نویسد:می «هیرسالة غرّ»و سید کاظم رشتی در 

ظههاهر شههد، اقتضههاءات گونههاگون سههپری شههده و  )ص( چههون رسههول اکههرم اسههالم»

و  ،تکوین و تشریع با همدیگر مطابقه نمهوده ه برقرار و کامل گشته و وجود مقتضیات کلیّ

 .(1)«ماندالیتغیر باقی می شریعت آن حضرت برای همیشه ثابت و

بهاب بها کهدام مهالک و میهزان       محمهد علهی بنابراین، ادعهای پیهامبری از سهوی سهید     

 .سازد!؟می

امری محال است که هرکس بدان زبهان   محمدعلیآن که ادعای نهایی سید چهارم 

بها ذات   ،زیرا ممکهن نیسهت کهه آفریهدگان     شک کاذب و مفتری خواهد بودگشاید، بی

چنانکه مالحظه کردیم از اتحهاد   محمدعلیخدای سبحان عینیت و یگانگی پیدا کنند، و 

با ذات حهق دم زده اسهت و تصهریح نمهوده کهه مهن همهان ذات و کینونهت )یها هسهتی(           

شهود، ممکهن اسهت گفتهه     خداوندی هستم! و این کفر واضح و شرک فاضح شمرده می

مظهریـت تامـة   »دعوی خدایی نبهوده، بلکهه او مهدعی     محمدعلیشود که ادعای سید 

 بوده است.« ذات حق

« مظهریـت تامـة ذات الهـی   »باب از مقام  محمدعلیسید اوالً پاسخ آن است که 

بیـان  »خود را باالتر پنداشته و ادعای الوهیت محض نموده است، چنانکه ضهمن کتهاب   

 نویسد:می« فارسی

بل نفس ظهور اهلل وذات شود، ( آیتی است که در او آیتیت دیده نمیمحمدعلیاین )»
 .(2)«!بطوفان اهلل

 .(3)!نونتهيل ذات اهلل وکين علی قبل نبوإ@گوید: می« لوح هیکل الدین»و در 

                                      
 .138ص ائل سید کاظم رشتی به چاپ رسیده()که ضمن رس هیلة غررسانک:  -(1)

 .115بیان فارسی، ص -(2)

 .5لوح هیکل الدین، ص -(3)



   

 

 

 

 

 ﴾49﴿    ماجرای باب و بهاء

 «!.ذات خدا و هستی اوست محمدعلی: »یعنی

نه ذات سبحان، زیرا که مقام غیب ذات  مقام مظهریت مربوط به فعل حق استثانیاً: 

مظهـر  »در مرتبة فوق التمام بهاالتر از ظههور و فهوق تجلهی اسهت، از ایهن رو کنهه ذات        

شهود، آیها بها    شمرده مهی  «رس م س م ل ه والال ا»ندارد و به اتفاق اهل معرفت مقام « مطلق

م سهری از  برداشته شد و کدا تکدام پرده از کنه ذات اقدس احدی محمدعلیآمدن سید 

 ؟.مظهر آن ذات باشد! محمدعلیاسرار ذات حق آشکار گشت تا سید 

هسهتند، بلکهه   « مظههر تامهة ذات الههی   »ادعا نکردنهد کهه    †هیچیک از پیامبران خدا 

شهوند، پهس ادعهای گهزاف     خداوندی شمرده می« مظهر امر و وحی»همگی گفته اند که 

 .نيإال ضالل مب وما هوجز به زندقه راه به جایی ندارد  محمدعلی
برای دعاوی گوناگونش  محمدعلیآنچه گذشت در پاسخ عذری بود که خود سید 

در ایهن بهاره چهه گفتنهد و چهه       محمهد علیارائه کرده است، اما جا دارد که ببینیم پیروان 

 ای به میان آوردند؟.بهانه

سهید   یکهی از اتبهاع   محمد علی انیسدفاع میرزا  «ظه ور احل ق»مازندرانی در کتاب 

 دین صورت گزارش کرده است:از این تلون آرا و تغییر ادعا برا  محمدعلی

مبعوث شدند، در حالی کهه اغلهب انهام محتجهب بهه       1261حضرت ایشان در سنة »

را بهه درجهات عرفهان     تضا داشت که به تدریج نهاس انواع حجب بودند و حکمت الهیه اق

  ﴿ ه مصهههداقترقهههی دهنهههد و بههه                          

        ﴾    ،که سنت اهلل در ایام ظهور هریک از نقاط مشهیت بهوده

هلل خود را معرفی فرمودند که علهی زعهم القهوم    ا بقیةدر ابتدای امر به نام باب و عبد 

حمد بن الحسهن تصهور کردنهد و لطیفهة غیبیهه در خلهف       ایشان را مبعوث از امام غائب م

انهد کهه بعهداً در    ظه ره اهلل يعب د م ن و هیکل منیر خودش پنههان بهود و فهی الحقیقهه، بهاب      

 .(1)«!شان واضح و عیان گردیدآثارشان خصوصاً در کتاب مستطاب بیان و آثار اخیره

                                      
 .31، ص3ظهور الحق، ج -(1)



   

 

 

 

 

 ﴾51﴿    ماجرای باب و بهاء

 :آمیز باید گفت کهلطهاانگیز و مغدر پاسخ این سخنان شگفت

در ابتدای امر خود را باب  محمدعلیآنچه میرزا انیس ادعا نموده که چون سید والً: ا

اهلل نامید، قوم )یعنی شیعیان( چنین گمان کردند که او نمایندة امام غائهب   بقیةو عبد 

در آغهاز کتهاب    محمهد علهی شهود، زیهرا خهود    فروغ شهمرده مهی  ایشان است، دروغی بی

تصهریح   ÷عیان و نام پدرانش تا امام علی بهن ابهی طالهب    به نام امام شی« أحسن القص ص»

کرده و خویشتن را باب و عبد او شمرده اسهت، چنانکهه در همهین فصهل کلمهات وی را      

آوردیم. بنابراین، شیعیان نپنداشتند که او از سوی امام ایشان مأموریت یافتهه اسهت، بلکهه    

از مدتی وجود امام مذکور را خود وی این امر را با صراحت تمام اعالم داشت، ولی پس 

 هدی قائم معرفی کرد!.انکار نمود و خودش را به جای او م

 ﴿آیة شریفة ثانیاً:                         

      ...﴾ . :دهد که فرمان می صبه پامبر گرامی اسالم  (125)النحل

ت با دانش استوار و اندرز نیکو فرا خوان، و با ایشان به بهترین مردم را به راه خداوند@

آیا کدام بخش از این آیة کریمه داللت دارد که الزم است با  .!شیوه گفتگو کن

به خود  محمدعلیآمیز مردم را به راه خدا دعوت کرد تا سید ادعاهای متناقض و دروغ

ای از ای را به میان آورد که خودش هم به پارههد که هرچند روزی ادعای تازهاجازه د

اگر بهترین شیوة گفتگو با مردم و دعوت آنها به راه خدا از  آنها عقیده نداشته باشد!؟

 طریق کذب و فریب باشد، پس بدترین شیوة آن کدام است!؟.

زده کهه عبهاس عبهدالبهاء     میرزا انیس در سخنان خود دست به تحریفی آشکارثالثاً: 

با وی همراه و همنوا شده است، این تحریف واضح « مقالة سیاح»)عباس افندی( نیز در 

ادعها دارد کهه مقصهود     محمهد علهی چنان است که میهرزا انهیس بهرخالف تصهریح سهید      

یعنهی میهرزا    «ظه ره اهلليم ن »از کسی که خود را باب و بندة او خوانده، همان  محمدعلی

. جنهاب انهیس بها ایهن ترفنهد خواسهته تها        (1)بهوده اسهت  )بهاءاهلل( مازنهدرانی   حسین علی

                                      
 در صفحات آینده به تفصیل سخن خواهیم گفت. «ظهره اهللیمن »در بارة  -(1)
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چنانکه گذشت،  محمدعلیرا توجیه و نفی کند در حالی که سید  محمدعلیدروغگویی 

نام امام دوازدهم شیعیان و پدرانش را در کتاب خهود آورده و بها ایهن کهار جهایی بهرای       

 تدلیس میرزا انیس باقی نگذاشته است!.

پرسیم که اگر میرزا انیس طریق فریبکاری را پیش ر اینجا از بهائیان آزاداندیش مید

)با آن همه ادعها( راه میهرزا   عبدالبهاء گرفته چندان جای شگفتی نیست، ولی چرا جناب 

را با پهدرش میهرزا    «أحس ن القص ص»انیس را پیموده است تا امام غائب موعود در کتاب 

أحس ن ». آیها وی یکبهار در عمهرش بهر صهفحة نسهختین از       (1)تطبیق دهد؟ حسینعلی بهاء
را بهرای امهام موعهود ببینهد؟ یها نهام       « محمد بـن الحسـن  »نظر نیافکنده تا نام  «القصص

 مذکور را در آنجا دیده، ولی متعمداً به اغفال مریدان خویش پرداخته است؟

  ظم!عبة أيمصدری فال  وإن ک نت ت      ب ة  يتدری ف هذا مصت ال  نفإن ک
 .مصیبت اعظم است ،گوییدانی و میورکه می    ، این ماتم است گویی خطادانی و میگر نمی

ولهی آیها در    ،خبر بوده اسهت بی« أحس ن القص ص»گیرم که عباس عبدالبهاء از کتاب 

خهود را همفکهر و    محمهد علیباب ندیده که  محمدعلیاثر « تفسیر سورة کوثر»خالل 

 نویسد:یدهد و در بارة امام غائب ایشان مه امامی نشان میهمراه با شیعیان دوازد

ن ون واب يبة الصغری له وک الء معتم ديالغ بتان بإذن اهلل... وأن يفين له کان غفاعرف أ@
ام ک ان ي األ تل كيف  ام مع دودة وأنَّ ي وع دة أ ربع ة س نة وأنيإن مدهتا قض ت ف ی س بعو  ،(2)بونمقر  
خ املعتم د يب ی جعف ر حمم د ب ن عثم ان والش العمری وابن ه أ ديعثمان بن سع -روحی فداه-ابه نو  

بت ه الص  غری يهن م ک انوا ف ی غی وأي  ب ن رو  مث عل ی ب  ن حمم د الس منيبوالقاس م احلس خ أيب ه الش 
 .(3)«!هم...يلرجعون إيعة ين الشهی وأاألمر ومواقع الن   حمال  

                                      
 .5نک: مقاله سیاح، اثر عباس عبدالبهاء، ص -(1)

 باشد.« نيوکالء معتمد»به:  باید آورده شود که عطف« نينواباً مقرب»مذکور: در جملة  -(2)

)از انتشهارات    8و  7اسرار اآلثار خصوصی )حرف ب پ ت ث(، اثر اسداهلل مازنهدرانی، ص  -(3)

 بدیع(. 124مؤسسة ملی مطبوعات امری، 
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بهت اسهت... در   بشناس )و بدان( که امام موعهود بهه اذن خداونهد دارای دو غی   »یعنی: 

، و مهدت آن غیبهت در طهی    غیبت صغری او را کارگزاران موثق و نایبان مقرب بوده اند

 -روحهی فهداه   -و چهار سال و چند روز سپری شده است، و در آن ایام نایبان امام  هفتاد

شهیخ ابوالقاسهم    ،عثمان بن سعید عمری و پسرش ابی جعفر محمد بن عثمان و شیخ موثق

سپس علی بن محمد سمیری بوده اند که در غیبت صغری جایگاه امر و حسین بن روح و 

 «!.کردند...آمدند و شیعیان بدیشان رجوع مینهی امام به شمار می

تهوان بهه توجیهه و تأویهل دسهت زد و از حقیقهت       آیا بها ایهن تصهریحات بهازهم مهی     

 گریخت!؟.
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 ﴾54﴿    ماجرای باب و بهاء

 مغلوط و ناهموار در میان نیست!دلیلی جز نثری 
عای معقولی برخیزد و مردم را به مرام خود فرا خواند، بهر  شک نیست کسی که به ادّ

 ، تسهلیم سهخنان وی شهوند.   آنان الزم است که از او دلیلی استوار بخواهند و از راه برهان

ادعهای   عاهای وی متناقض باشد مثل آن کهه گهاهی از بابیهت دم زنهد و زمهانی     اما اگر ادّ

ت نماید و روزگاری خود را پیامبر خدا شمرد، و باآلخره سخن از ربوبیت خویش مهدویّ

به میان آورد، از چنین کسی نباید دلیل و برهان طلبید، زیرا که نفس ادعاهای وی بطهالن  

 پذیرند.کنند و دعاوی ضد و نقیض اساساً دلیل نمیخود را اعالم می

بهاب و دالیهل او کهه بها ادعاههای       محمهد علهی  این قضیه وصف الحالی اسهت بهرای  

با این همهه بهرای آن کهه     باقی ننهاده است. رنگ خویش دیگر جایی برای استداللهفت

ه دارد؟ یه ای تکمحمد بر چه پایه، آگاهی یابند که دالیل سید علیمتحریان وادی حقیقت

بررسهی و نقهد آنهها     آوریم و بههای وی را از خالل آثارش میه دلیلبْشِ ،ما در این فصل

 پردازیم.می

باب در آثار خود مکرر تصریح نموده که هرکس بخواهد حقانیت وی را  محمدعلی

از او « ایمعجـزه »نها باید از کتاب وی دلیل آورد و حق ندارد هیچ اثبات کند، تنها و ت

 نویسد:می« بیان فارسی»روایت نماید، چنانکه در باب هشتم از واحد ششم کتاب 

ل له ومن يان مبثلها فال دليعن اإلت ل  ان وعجز الکُ يات البي کتاب اهلل وآياستدل بغ من@
 .(1)!حجة له ها فالي معجزة بغ يرو ي

با وجود آن کهه   -به چیزی جز کتاب خدا و آیات بیان استدالل کند  هرکس»یعنی: 

ای بهه جهز   هیچ دلیلی ندارد و کسی که معجهزه  -آوردن کتابی همانند آن ناتوانند همه از

 «.آن گزارش کند هیچ حجتی او را نیست

 گوید:می« یعرببیان »باز در کتاب 

معج زة  فال ت ذکرنَّ  ،ستدل هبا فال علم لهي ن ملن مَ ، فإاتيإال باآل تستدلنَّ ال  مث الثامن@

                                      
 .211بیان فارسی، ص -(1)



   

 

 

 

 

 ﴾55﴿    ماجرای باب و بهاء

 .(1)!دوهنا

ورد ابه چیز دیگری )در اثبات حقانیت من( دلیل می ،هشتم آن که جز به آیات»یعنی: 

 ،ای جهز آیهات  انا کسی که استدالل به آیات نکند او را دانشی نیست، و هیچ معجزهو هم

 «.ذکر مکنید

 ورزد:تأکید می« لوح هیکل الدین»و نیز در 

العاملون ومن  م عن شئون ااُلخری لتعجز عنها کلُّ نکيهنا لتکفات فإيباآل إالَّ  تستدلنَّ  ال@
 .(2)!انميإ ها ما له مني شهد غين د أير يستکفی هبا و ي ال

است کهه الزم  « ش ئون ااُلخ ری»شود، یکی در این عبارت چند غلط آشکار دیده می

آورده شود که صفت با موصوف خود در داشتن الف و « الشئون ااُلخری»بود به صورت 

لُّ ک »واجهب اسهت بهه صهورت     « ک لُّ الع املون»الم باید همآهنهگ باشهد، دیگهر آن کهه     
آیهد  مهی « نون« »یاء»آن با  مضاف الیه و مجرور است، و جرّ« نيملالعا»بیاید، زیرا  «نيالعامل

 چنین است: محمدعلی، از اغالط مذکور که بگذریم، ترجمة عبارت «واو»نه با 

کند و همة جهانیان استدالل مکنید که شما را از امور دیگر کفایت می ،جز به آیات»

و بخواهد غیر آنها را گواه آورد،  ردند، و کسی که آیات را کافی نشمدر برابر آنها ناتوان

 «.ایمان ندارد

های سازیهمین آیه ،بر ادعاهای خود محمدعلیکه دلیل از آنچه گذشت معلوم شد 

 ،تها از ایهن راه   تراشی کنهد و هیچکس از پیروانش حق ندارد برای او معجزه پرغلط است

هائیهان چنهدان خهوارق    در کتهب ب  ،بها وجهود ایهن    .ید یزدانی را در کار وی نشان دهدتأی

آیهد!  باب گزارش کرده اند که به شمار نمهی  محمدعلیعادات و معجزات و کرامات از 

 نویسد:می« ظهور احلق»چنانکه در کتاب 

بهاب( دیهده شهده کهه احهدی از       محمهد علهی اما خوارق عادات به قدری از ایشهان ) »

مات عدیده مشاهده نموده کرا ،و اغلب افراد این طائفه ،دوست و دشمن منکر نتوانند شد

                                      
 .23لوح هیکل الدین، ص -(1)

 .52بیان عربی، ص -(2)



   

 

 

 

 

 ﴾56﴿    ماجرای باب و بهاء

 .(1)«!اند

 محمد باب همان اعتباری را که برای سخنان عربی خود قائلجالب آن است که علی

ای جاودانهه شهمرده   شده، در بارة سخنان پارسی خویش نیز ادعا کهرده و آنهها را معجهزه   

 نویسد:می« بیان فارسی»است، چنانکه در کتاب 

هها  ، فصهاحت آیهات را بهه عین   فهؤاد نظهر کنهد   کلمات فارسی به عهین   اگر کسی در»

 .(2)«!کند که غیر اهلل قادر بر این نوع کالم نبوده و نیستنماید و یقین میمشاهده می

د و ادیبهان  زنه شهیراز مهی  سـعدی  محمد شیرازی طعنه بر نثهر  همین گفتار علی :یعنی

و  ،دایهد زشیرینی هر سهخن را مهی   ،برد و عذوبت کالمشمی تبزرگ پارسی را به حیر

شهرمنده   ،آراید و همة سخنوران ایران از صدر تا ذیلفصاحت بیانش دانش بالغت را می

 و به قول شاعر: ،فرمایدمی

 .رود!کن شههوند ههمه طههوطیههان هند        زیهن قند پههارسی کهه به بنهگهالهه مههیشکرش

آیا انصهافاً در  پرسیم: می محمد باب گرویده اندی که به علیدر اینجا از پارسی زبانان

کنید؟ یا در بیان او نشهانی از سهحر   آیتی از شگفتی اعجاز مالحظه می خنان پارسی ویس

تهر  بینیهد؟ آیها بهه راسهتی گوینهدة ایهن سهخنان را از همهة سهخنوران ایهران بلیهغ           بیان مهی 

 مهثالً در  شناسهید!؟ شمرید؟ آیا واقعاً منشی این آثار را سهرآمد نویسهندگان قهرون مهی    می

 نویسد:آنجا که می

إال بهه أحسهن خهط و     ،اذن داده نشده که احدی حرفهی از حهروف بیهان را بنویسهد    »

در حد دون آن و این  )!( و نهاون وقفی در حد او است نه در حد أحسن از برای هر نفس

 )!( است که روح متعلق به آن حرف که در بیان است بأعلی ما یمکن فهی إال را برای این

شهیء در   آن کهه  مرتفع گردد که در مؤمنین بیان دیده نشود، شیء إال آن همکان فی حدّ

ت از یّه زرز در طه چگونهه ممیّه  مروز حروف الفیّه حد خود به کمال رسیده باشد، چنانچه ا

سایر ملل همین قسم من فی البیان گردد)!( که اگر احدی از بیان در مشرق ارض باشد به 

                                      
 .34، ص3ظهورالحق، ج -(1)

 .54بیان فارسی، ص  -(2)



   

 

 

 

 

 ﴾57﴿    ماجرای باب و بهاء

خود محبوب گردد که ایهن اعظهم    او است در حدّسن آنچه در نزد سن او و حُنفسه از حُ

 .(1)«سبیلی است از برای جذب کل ادیان به دین واقع...

آیا حقاً این نثر مغلوط و بیان نهامربوط معجهزة روزگهار و برههان آفریهدگار شهمرده       

 .شود!؟می

 

 نویسیمحمد از عربیناتوانی علی

ید، تا آنجا که همة جهانیهان را  بالعربی خویش بسیار می هایمحمد باب به نوشتهعلی

ن اسهت کهه خهود وی در    پنداشهت، ولهی حقیقهت آ   ههایش عهاجز مهی   سازیدر برابر آیه

درمانده و ناتوان بود، و با این کهه مهدتی از عمهرش را بها      ،نگارش عبارات صحیح عربی

زبانهان زیسهت، ولهی آثهارش از     قرآن و حدیث گذراند و چندی هم در کربال میان عرب

ای نشهان  محمد نه تنها معجزهاز این رو باید گفت که علی ،وناگون سرشار استاغالط گ

 .او را ناتوان و عاجز ساخت! ،اینداد، بلکه نثر صحیح عربی همچون معجزه

و  ،آوریم تا شهاهد گفتهار مها باشهد    های وی را مینویسیدر اینجا چند نمونه از عربی

 د.مایة داوری خوانندگان ارجمند را فراهم آور

محمهد اقتبهاس و تقلیهد از آیهات شهریفة قرآنهی اسهت،        بخش بزرگی از سخنان علی

 نویسد:می «أحسن القصص»چنانکه در کتاب 

)!( ح د أنيفرق ون ب ي ات ه واليه م ن رب ه واملؤمن ون ک ل آم ن ب اهلل وب ي لآمن الذکر مبا أنزل إ@
ک ي لعن اه فاغفرلن ا فإن ک احل ق وإداء ذک ر اهلل وأط)!( ربنا مسعنا ناته وقالوا املسلمون باحلقيمن آ
 .(2)!باً  باحلق م ياملص

سهورة شهریفة بقهره برگرفتهه و      285محمد این جمالت را از آیهة  پیدا است که علی

افتاده که بر آشنایان نها پدید آورد، به خطاهایی چند درواسته اندک تغییری در آچون خ

                                      
 .113و  112بیان فارسی، ص -(1)

 .4أحسن القصص، چاپ سنگی، ص -(2)



   

 

 

 

 

 ﴾58﴿    ماجرای باب و بهاء

ههای سهخن   یهاوریم تها تفهاوت   به زبان عربی پنهان نیست، جها دارد اصهل آیهة قرآنهی را ب    

 تر شود.محمد با کالم الهی روشنعلی

 خوانیم:در سورة بقره چنین می

+                                

                             

   _(1) .(285: ةلبقر ا). 

)بین صحیح نیست و باید )بین أحد من آیاته( عبارت اوالً: محمد در تعبیر علی

باید آن را « إحدی»مؤنث است و با « آیات»گفت، به دلیل آن که واژة میحدی آیاته( إ

+خوانیم: چنانکه در قرآنکریم می ،«حدأ»قرین کرد و نه با       

  _ . :خطایی فاحش است از آن  )... وقالوا املسلمون باحلق(جملة ثانیاً:  (.42)فاطر

به صورت ضمیر )با عالمت واو(  ،خود از فعل و فاعل تشکیل شده و فاعل« قالوا»رو که 

بنابراین، بار دیگر از فاعل به صورت  است.« المؤمنون»شود که مرجعش آن دیده میدر 

نباید یاد کرد که ضمیر فاعلی و اسم ظاهر با یکدیگر جمع « اسم ظاهر )المسلمون

+حذف با ثالثا:  شوند.نمی          _ از آیة قرآنی، از ذکر مبانی .

 ﴿را در پی « بالحق مآباً»ی ورزیده و به جای آن تعبیر زائد داردایمان خو

 ﴾(2) به سخنی زائد البته مخلّ ت که تبدیل امر ضروری در کالماس افزوده 

                                      
ایمان آورد و همة مؤمنهان بهه خهدا و     ه از خداوندش به سوی او نازل شده،بدانچ پیامبر»یعنی:  -(1)

یک از پیهامبران او   تند( میان هیچایمان آوردند )و گفهای وی و فرستادگانش فرشتگان او و کتاب

و بازگشت  !آمرزش تو را خواهانیم ،نهیم، و گفتند که شنیدیم و اطاعت کردیم، خداوندافرقی نمی

 «.به سوی تو است

بازگشت به سهوی تهو اسهت بهه حهق، بهه       »این است که «  ب احلق م ب اً يک املصيإل» ترجمة -(2)

 «!.جهت بازگشت



   

 

 

 

 

 ﴾59﴿    ماجرای باب و بهاء

ار تفیم، این چه اعجازی است که آدمی گشود، از همة اینها که بگذربالغت شمرده می

را به خود نسبت دهد و همه را از آوردن نظیرش  ا اندک تغییری آنبکتابی را نقل کند و 

+هم به تقلید از سورة کوثر یعنی: مسیلمة کذاب ؟ عاجز شمارد!       

                     _ :ا إن  @. گفته بود
بینید مسیلمه . چنانکه می!. وإن  ُمبِغَضَک رَُجٌل کاِفررْ اجِ هَ وَ  كَ ب  رَ لِ  ل  صَ فَ  .الَجواِهر ألْعطينکَ 

ای گزینش کلمات )و نه در معنا و مفهوم آیات( به اخذ و اقتباس ناشیانه در وزن سخن و

شود یا بر از قرآن مجید پرداخته، ولی آیا این کار دلیل بر صحت ادعای او شمرده می

 کند؟.سرقت و افترای وی داللت می

 نویسد:می« أحسن القصص»محمد در کتاب باز علی

هم يزکياته و يهم آيتلوا عليهم بابًا من أنفسهم ليبعث ف  إذنيولقد من اهلل علی املؤمن@
 .(1)!من الباء ال يعلمون من علم الكتاب إال ألفاً  مة وإن کانوا من قبلعلمهم الکتاب واحلکيو 

 فرماید:آل عمران است که می سورة 164این عبارت نیز تقلیدی از آیة 

+                            

                             

_(2) . :(.164)آل عمران 

تبدیل کرده تا به ادعای بابیتش « باباً»را به کلمة « رسوالً»واژة  محمدعلیدر اینجا 

اشاره کند، و مقطع آیه را نیز دگرگون ساخته تا ذهن خواننده را از تقلیدی که رخ داده 

                                      
 .82أحسن القصص، ص  -(1)

خدا بر مؤمنان منت نهاد، آنگاه که پیامبری از خودشان در میان آنها فرستاد کهه آیهات او را بهر    @ -(2)

یش از آن در آموزد، و همانها په  ها میسازد، و کتاب و حکمت بدانشان میو پاک ،خواندآنان می

 .!گمراهی آشکاری بودند



   

 

 

 

 

 ﴾61﴿    ماجرای باب و بهاء

را به آیة  (1))...ألفاً من الباء معطوفاً(ل کشسازد، و سرانجام عبارت غلطی به  منصرف

آورد، زیرا الف می)ألفاً بالباء معطوفاً( قرآن افزوده است که باید آن را به صورت 

 .شود!باء نمی« از»تواند شد، ولی معطوف باء )به صورت الفباء( می« به»معطوف 

داللت « مقتبس منه»باید توجه داشت که اقتباس از سخن دیگری بر اهمیت گفتار 

 ئی گوید:سناکند، مثالً: اگر می

 ح مطلق         زَهَقَ الباطل است وجاءَ الحقیحش مدایبا مد

 و اگر خیام گوید:

 «ِتم هيُ أن  أَبی اهلُل إل  يَ و »          «طِفئُوهُ يُ ُد الجاِهىُوَن لِ ير يُ »
 81خود دلیل بر عظمت قرآن مجید است که این شاعران فاضل و نامدار )از آیة 

سورة توبه( اقتباس کرده اند، تا چه رسد به سخنان مغلوط  32سورة بنی اسرائیل و آیة 

 ده است!.و از مقام بالغت به کلی دور افتاباب که حق اقتباس را ادا ننموده 

محمد هرچند از قرآنکریم برگرفته نشده، ولی با بخش دیگری از سخنان علی

 نویسد:می« بیان عربی»تاب تعبیرات مضحک و مغلوطی همراه است، چنانکه در ک

به اهلل وجعله باب نفسه للخطو))!( حي ولتعلمن خط الشکسته)!( فإن ذلک ما@
 .(2)!لعلکم تکتبون

باید خط شکسته یاد بگیرید که این همان چیزی است که خدا دوست »یعنی: 

 «!.دیها قرار داده، شاید که بنویسدارد و آن را باب خودش برای خطمی

را هم به نیکویی « خط شکسته»داشته و ضمناً  «بابیت»محمد چون ادعای سید علی

و آن را نوشته، در اینجا خواسته است تا مقام بابیگری را به خط مزبور نیز عطا کند! می

رغبت کنند، و به قول وی:  ، شاید مردم در نگارش بدین خطقرار دهد« باب خطوط»

                                      
از دانش جز الفهی  »این است که « عطوف اً علمون من علم الکتاب إال ألفاً من الباء ميال » مةترج -(1)

)الزم بود بنویسد: جهز الفهی کهه بهه بهاء معطهوف شهده        «! دانستندکه از باء معطوف شده چیزی نمی

 دانستند(.]یعنی الفباء[ چیزی نمی

 .26بیان عربی، ص -(2)
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کسته، منکسر را بیاموزند، )البته فراموش کرده که در عربی به ش« خط الشکسته»

 !.گویند و واژة فارسی را هم نباید با الف و الم عربی همراه نمود(می

 نویسد:می« بیان عربی»محمد در کتاب باز علی

من زل علی  نيکان چاپاً)!( فإن الرزق  آثار النقطة متلکون ولو أنتم إذا استطعتم کل  @
 .(1)!تم مبن نظهره تؤمنون التجارة هذا، إن أنيا عبادی خيقل أن  ،ثيمثل الغ لکهمي

 شما چون توانایی یافتید، تمام آثار نقطه را مالک شوید )منظور از نقطه خود»یعنی: 

بر  د، )نه خطی( که البته رزق و روزیچاپی باشن است( هرچند که آن آثار محمدعلی

 ای بندگان من! بهترین تجارتریزد. کسی که آنها را داشته باشد، همچون باران فرو می

 «!.باور دارید کنیم،اگر شما کسی را که آشکارش می ،این کار )داشتن آثار باب( است

بان عربی حرف چ و پ نیامده و از یاد برده که در ز محمدعلیدر اینجا نیز 

کان چاپاً(  از این رو جملة )ولو ،برندرا به کار می« طبع»واژة « چاپ»زبانان به جای عرب

 ،ود که بهترین تجارت در مذهب بابیشد، ضمناً معلوم میآیغلط روشنی به شمار می

 .کدام تجارت است!

فراوان  ،های بیرون از قیاسمعنی و واژهسخنان بی محمدعلیدر بخش دیگر از آثار 

حتی هیچ معنایی برای آنها و  ،ای آنها را نتوان یافتنامهای که در هیچ لغتآمده به گونه

 بدین صورت آمده است:« پنج شأن»تاب افت! نظیر آنچه در کنتوان ی

ومستنور محد مستجلل متجال، ومستجمل متجام، ومستبهی متباه، ومستعظم متعاظ، @
تکب متکاب، ومسقهر متقا ، ومستظهر متظاه، ومستعزز متعاز، ومستکمل سممتناو، و 
 .(2)!متکام...

 خوانیم که گوید:یا مانند آنچه در کتاب مذکور می

ن، قل ياً للجاهر ي ، قل إنا قد جعلنا  جهراناً جهنياًل للنابلينبالناً نب كنانا قد جعلقل إ@
 .(1)!...نياً للساذججين، قل إنا قد جعلنا  سذجاناً سذيداً للجارديإنا قد جعلنا  جرداناً جر 

                                      
 .43و  42بیان عربی، ص -(1)

 .52پنج شأن، ص -(2)
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غالط کتب و آثارش باخبر شده و در کتاب اباب از  محمدعلیشگفت آن که خود 

 کند:صرفی و نحوی آنها بدینگونه دفاع میهای از لغزش« بیان فارسی»

زیرا که این  مردود است ،عراب و قرائت یا قواعد عربیه شودگیری در اِاگر نکته»

نیست که صاحب  هشود و شبهیات بر آنها جاری میشود، نه آقواعد از آیات برداشته می

حجتی نزد این آیات، نفی این قواعد و علم به آنها را از خود نموده، بلکه هیچ 

 .(2)«!تر)!( نیستاولواأللباب از عدم علم به آنها و اظهار این نوع آیات و کلمات اعظم

یکی آن که سخنان  موضوع عجیب و غریب را دربر دارد. دو ،این جواب ناصواب

را با قواعد زبان نباید تطبیق کرد، دوم آن که صاحب این کلمات علم به  محمدعلی

 فی کرده است.قواعد زبان را از خود ن

 :در اینجا باید پرسید که

را با قواعد زبان تطبیق کرد؟ مگر هر پیامبری به  محمدعلیچرا نباید سخنان اوالً: 

در این صورت چرا باید  (3)گفته تا مردم پیام وی را درک کنند؟زبان قومش سخن نمی

را به « صفت»بارها  :با ادعای پیامبری قواعد مسلم زبان را رعایت نکند و مثالً محمدعلی

مگر مقصود این نبوده که مردم سخنان وی را خوانده  ،(4)به کار برد؟« مضاف الیه»جای 

 ای سخن گفته که همه از آن دور و بیگانه بوده و هستند؟.و بفهمند؟ پس چگونه به شیوه

در این  ،شیرازی است نه خداوند جهان محمدعلی ،اگر گویندة آن سخنانثانیاً: 

عای رسالت و پیامبری چه وجهی دارد؟ و چنانچه خداوند سبحان سخنان صورت اد

مزبور را نازل فرموده است، پس چگونه خدای دانا و آگاه از قواعد زبان بندگانش 

دانشی چه حجت نی و بیاکند؟ وانگهی نادها را از خود نفی میاطالع بوده و علم بدانبی

                                                                                            
 .174پنج شأن، ص -(1)

 .18ص بیان فارسی، -(2)

 ﴾        ﴿ خهوانیم: نانکه در قرآنکهریم مهی  چ -(3)

 .!هیچ پیامبری را جز به زبان قومش نفرستادیم تا )پیام خدا را( برای آنان بیان کند@ (4م: ي)ابراه

 ... نگاه کنید.34و  26و  19و  12و  9و  7 صفحات« بیان عربی»عنوان نمونه به کتاب  به -(4)
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از آن نیست؟ )در حالی که کلمة  «!تراعظم»: محمدعلیو برهانی است که به قول 

 را نباید افزود(!.« تر»و به اسم تفصیل پسوند  ،لط استتر هم غاعظم

شده، قواعد مزبور را  چرا قرآنکریم که به زبان فصیح عربی نازل ،از این گذشته

آن قواعد رعایت نشده است، مگر نه آن که  محمدعلیولی در کتاب  رعایت کرده

 دو کتاب یکی است؟!. دارد که مصدر هرادعا  محمدعلی

ای از آیاتش با دهند که قرآن هم در پارهدر برابر این سؤال معموالً بهائیان پاسخ می

ولی این ادعا تهمتی بیش نیست و مفسران قرآن )امثال قواعد نحوی سازگاری ندارد! 

 ،اده اندهای نحوی آیات را نشان د( وجوه اعراب و نکتهکشافصاحب تفسیر  زمخشری

و توافق قرآن را با قواعد نحو عرب به اثبات رسانده اند، و بهائیان اگر قول زمخشری و 

گردن نهند  حسینعلی بهاءمیرزا پذیرند الاقل باید به اعتراف دیگر علمای نحو را نمی

اینگونه کند که بعضی علمای اسالم جواب اذعان می« اقتدارات»که در کتاب 

 نویسد:و در این باره می ،داعتراضات را داده ان

ه مقدس بوده از آنچه قرآن من عنداهلل نازل شده و شکی هم نیست که کلمات الهیّ»

 ،ضاء بودهغْو بَ لّتوهم نموده اند، چنانچه بعد معلوم و واضح شد که آن اعتراضات از غِ

 .(1)«چنانچه بعضی علما جواب بعضی از اعتراضات را به قواعد داده اند

علمای اسالم را به « بیان فارسی»محمد باب در کتاب که علیآن شگفت 

به  ،های وی را بسازندخواند که اگر عاجز نیستند باید نظیر آیههماوردی با خود فرا می

 نویسد:و در این باره می ،شرط آن که از عبارات او تقلید نکنند

آیة مثل آیات ما از  نمایند بهگویند ما عاجز نیستیم، چرا اتیان نمیاگر اینها می»

 .(2)«نه به نحو تکسب و سرقت ،فطرت

کند و آیات قرآنی را برگرفته چیزی بر آنها اما خودش بارها از قرآنکریم تقلید می

 نیست؟!.« تکسب و سرقت»کاهد، آیا نام این کار افزاید یا از آنها میمی

                                      
 ، چاپ سنگی.812اقتدارات، ص -(1)

 .16بیان فارسی، ص -(2)
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 محمد بابهای علیکژگویی
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 در مجلس حمزه میرزا
محمد باب در آثار خود دچار اغهالط فهراوان و تناقضهات بسهیار شهده کهه       سید علی

ها را هایی از آن لغزششود، ما در این فصل نمونهنمایانگر نادرستی ادعای وی شمرده می

تهب  سپاریم، از جمله آن که بنابر آنچهه در ک دهیم و داوری را به خوانندگان مینشان می

ـ  هم ناگزیر بدان اعتراف کرده اند،  محمدعلیتاریخی نوشته اند و پیروان  ا زرحمـزه می

را  محمهد علهی گیهرد، تها   شبی تصمیم میناصرالدین شاه قاجار حاکم تبریز در روزگار 

ههای فهراوان   دههد و آن را بها چهراغ   مالقات نموده او را بیازماید، پس مجلسی ترتیب می

را که در آن هنگام در تبریز محبوس بود حاضهر   محمدعلیتا  ،ددهآراید و فرمان میمی

یابهد حمهزه میهرزا بهه اسهتقبال وی      در آن مجلهس حضهور مهی    محمهد علهی سازند، چون 

یهامبران  پرسد کهه آیها پ  می محمدعلیکند، سپس از بد و با او به مالطفت رفتار میشتامی

وحهی و الههام را از    فراموشهی  محمهد علهی برند یا نه؟ خدا وحی و الهام الهی را از یاد می

خواهد که سهخنانی چنهد در شهأن آن    رزا از او میآنگاه حمزه میکند، روان انبیا انکار می

 که در خالل آنها ذکهری از نهور و   کلماتی را محمدعلیمجلس از سوی خداوند بیاورد، 

حمزه میهرزا آنهها    ای از معتمدانخواند و نویسندهمی جاج و امثال اینها رفته بودج و زراس

نمایهد کهه کلمهات    درخواسهت مهی   محمدعلیکند، سپس حمزه میرزا از را یادداشت می

الهامهات الههی را از    که ادعا داشت همانند پیهامبران  محمدعلیمزبور را تکرار کند، ولی 

ماند و سخنان دیگری را که با گفتار نخستین برد، از بازخوانی سخنانش ناتوان مییاد نمی

سازد، جا دارد که شرح حادثه را بافد و با این کار خود را رسوا میان نبود به هم مییکس

و آنگهاه داوری   ،از قول یکی از مورخان بهایی گزارش کنیم تا تنها به قاضی نرفته باشیم

 را به خوانندگان ارجمند سپاریم:

همهان   شهد و در که چندی از مبلغان طراز اول بهایی شهمرده مهی   عبدالحسین آیتی

نگاشهت، ایهن    «ةيثر البهائة فی م يالکواکب الدر »ی به نام گرن کتابی در تاریخ بهاییاردو
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( (1)قرار گرفته« محفل روحانی بهایی»حادثه را در خالل کتابش )که رسماً مورد تأیید 

 نویسد:کند، آیتی در کتاب خود مینقل می

باب( نبود، پس شبی را  محمدعلیآن حضرت ) تخبر از کلماچون حمزه میرزا بی»

خته مجلس خهود  های متعدد حاضر ساده بزمی بیاراست و چراغنمو میل به مالقات ایشان

احضار آن حضهرت فرمهان داد، شهبانه و محرمانهه آن حضهرت را از       را چراغان کرد و به

و میرزا محمد علی و آقا سید حسن کاتهب   ،محبس به مجلس امیرزادة آزاده وارد کردند

و با این کهه مهأمورین محهض تهوهین حضهرتش عمامهه از سرشهان         ،ور بودندهم در حض

مستعمل به تبریهز ورود داده   خالقِ وارِهکنده بودند، فقط با شبکال برداشته و قبای ایشان را

وضع  به ابداً هکردند، ولی شاهزاد درلباس و حالت به مجلس شاهزاده وا بودند، و با همان

طاق یا تاالر استقبال کرد و دست آن حضهرت را گرفتهه   آن حضرت نظر نکرده تا درب ا

با  ،بعد از تقدیم احترامات فائقه و تکریمات الئقه .م بر خود و در صدر مجلس نشانیدمقدّ

این همهان  کمال مالیمت سؤال کرد که آقا این چه اوضاع است برپا کرده اید؟ فرمودند: 

در ظهور عیسی بن مریم و همچنین م رسول اهلل و قبل از آن اوضاع است که در ظهور جد

زاده برهان طلبیهد  در هر ظهوری تا بدیع اول در عرصة شهود مشهود گشته... بالجمله شاه

به وحی و الههام شهده کهالم خهود را آیهات فطریهه        ایشان مستدلّ ،عهدلیو مانند مجلس و

تصهورات از  چون شاهزاده تا این اندازه مسبوق بود، لهذا برای این کهه ایهن   خوانند... می

میان برود و بتواند یقین کند که آیا کلمات ایشهان را آیهات فطریهه و آثهار الهامیهه تهوان       

ای شناخت یا نه؟ به این تدبیر پرداخت که آقا برای اطمینان قلب بنده خوب اسهت خطبهه  

های ایوان انشاء و آیاتی القا گهردد تها مبهرهن آیهد کهه بهه       چراغو  ،در وضع این مجلس

پس آن حضهرت بها کمهال وقهار و ادب      و تصنع ظاهر گشته. تکسبو بیصورت فطرت 

                                      
به اسالم گراییهد   «ةيالکواکب الدر» هرچند شادروان عبدالحسین آیتی پس از نگارش کتاب -(1)

ههایی  نگاشهت، ب گری نوشت، ولی در دورانی که کتاب کواکب را مید بهاییای بر ضو حتی ردیه

و از این رو کتابش مورد تأیید محفل روحانی بهایی واقع شهد، چنانکهه در    ،معتقد و پرحرارتی بود

 ذکر این معنا رفته است.( 347، ص2، جةي)الکواکب الدر پایان همان کتاب
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انظهار و حالهت و    نشسته دست راست را بر روی دست چپ نهاده با هیمنه و هیبتی جالبِ

هیئتی جاذب افکار شروع فرمود... و بالجمله ایشان من دون تأمل و تفکر به سرودن آیات 

ارش آن مشهغول و هرگهاه از نوشهتن    مشغول و منشی تندنویس که معین شده بهود بهه نگه   

نمودند و تمام آن آیات در فرمودند و عبارات را مکرر میماند، اندکی تأمل میعقب می

و الهوان و طهاق و ایهوان شهبیه بهه       ةوضع آن مجلس و سراج و زجاج و مصباح و مشکو

اال اب وبهاألخره نهوّ  سورة مبارکة نور که در قرآن است متجاوز از یک جزو صادر شد... 

و چون تمام آن را از منشهی طلبیهدم    ،خودش حکایت کرده که من بسیار مندهش گشتم

جلوه کرد، ولی وسوسة دیگر پیش آمد و امتحان دیگر بهه نظهر رسهید     منهایت در نظربی

کند؟ پس استدعا که خوب است خواهش شود دوباره بخوانند تا ببینیم چه حالتی پیدا می

کاتهب خهویش نمهوده     ،این دفعه رو را به آقها سهید حسهین    .مرتبه بخوانید شد که آقا دو

فرمودند: بنویس و او شروع کرد به نوشتن، چون تمام شد و مقابله کردیم معنی و مقصود 

را یکی دیدیم، اما در الفاظ و عبارات در دو آیة آن اختالف دیده شد و تغییر لفهظ داده  

من عین آن را استدعا  ،گفتم: آقاشده بود، پس وسوسة من درجة شدت را به خود گرفته 

طور نازل شهد)!( و  ملحوظ است! فرمود: این دفعه این  و اینک در عبارات تفاوتی ،کردم

 .(1)«وجهة مبارکش تغییر کرده سر را به زیر افکند و دیگر با ما تکلم نفرمود

صورت از  ولی به هر دخل و تصرف نموده ،غ بهایی در بیان حقیقت حادثهاگرچه مبلِّ

از او  و چون ،دادسخنانی را به الهام ربانی نسبت می محمدعلیشود که گفتة او معلوم می

با آن که وحی و الهام ربانی نبایهد   .د از تکرارشان عاجز ماندیوخواستند که آنها را باز گ

شهود،  رسد یا دچار تحریف و تغییر میپیام خداوندی به خلق نمی وگرنه ،فراموش گردد

و ایهن   ،ی کاتب وحی اشتباهی پیش آید، رفع آن اشتباه میسهر نخواههد شهد   و چنانچه برا

 مایة نقص بلکه نقض دین است.

 

                                      
، سهنة  ةالسهعاد  مطبعةة ، چهاپ مصهر،   237تا  235، ص1، جةيئفی مآثر البها ةيالکواکب الدر -(1)

 هه.ق. 1342



   

 

 

 

 

 ﴾69﴿    ماجرای باب و بهاء

 ! قبل از موسی  داوود
یکی از انبیای بنی اسرائیل شمرده می شود که ههم در   د پیامبروداودانیم که می

 و ههیچ مهورخی   ،(1)آمهده اسهت   ÷تورات و هم در قرآن ذکر وی پهس از عصهر موسهی    

پدیهد آمهده و بهر بنهی اسهرائیل        هها بعهد از موسهی   سهال   تردید نکرده که داوود

که پیهروانش آن را  « دالئ ل الس بعه»باب در کتاب  محمدعلیحکومت نموده است، ولی 

را پهس از دوران    پندارند دچار غلط فاحشی شهده و ظههور موسهی   اثر الهام الهی می

 نویسد:اره میوی در این ببه رقم آورده است!  داوود

 ،نظر کن در امت داوود پانصدسال در زبور تربیت شدند تا آن که به کمال رسهیدند »

و  و حکمت زبور بودند ایمهان آوردنهد   بعد که موسی ظاهر شد قلیلی که از اهل بصیرت

خواسهتند  این بود که می .دانستندخود را محق می ،مابقی ماندند، و کل مابین خود و خدا

 .(2)«!کنند مکابره با حق

)بهاءاهلل( چون در برابر این پرسش قرار گرفتهه کهه    حسینعلی بهاءعجب آن که میرزا 

زیسته است؟ به جهای آن کهه پاسهخ درسهت و منصهفانه      چگونه داوود پیش از موسی می

 نوشته است:« اشراقات»راه توبیخ و سرزنش پرسنده را در پیش گرفته و در کتاب  ،دهد

ه اهل بیان سؤال نموده اید که حضرت داوود صاحب زبور کَرّ چند حین چنانچه الی»

 – هروح ما سواه فدا –لکن نقطة اولی  ،بوده –علیه بهاءاهلل األبهی  –بعد از حضرت کلیم 

 است!. عندالرسل ماو ل از موسی ذکر فرموده، و این فقره مخالف کتب آن حضرت را قب

 .«العليلعصمة الکبی وأمسائه احلسنی وصفاته ااهلل با ينهتعرتض علی من ز  اتق اهلل وال :قلنا
و یعنی: ما گفتیم که از خدا بترس و بهر کسهی کهه خداونهد او را بها عصهمت کبهری        

 نویسد:اعتراض مکن! سپس می ،اسماء حسنی و صفات علیا آراسته

                                      
 17سورة بقره رجوع گهردد و بها تهورات، کتهاب اولِ سهموئیل، بهاب        251تا  246به آیات  -(1)

 مقایسه شود.

 119ق، ص –به نقل از کتاب اسهرار اآلثهار، اثهر اسهداهلل مازنهدرانی )مبلهغ بههایی( حهرف ر          -(2)

 بدیع(. 129)موسسة ملی مطبوعات امری، 



   

 

 

 

 

 ﴾71﴿    ماجرای باب و بهاء

عباد آن که مشرق امر الهی را تصدیق نمایند در آنچه از او ظهاهر شهود چهه     سزاوارِ»

 .(1)«!ضیات حکمت بالغه، احدی جز حق آگاه نهکه به مقت

گهویی و خطهای   غیهر از غلهط  « حکمت بالغه»دانسته که گویا میرزا حسین علی نمی

 تاریخی است که با عصمت و وحی منافات دارد!.

اما عباس عبدالبهاء چون این غلطِ آشکار را در آثار باب دیده به جای آن کهه دیهدة   

اب پههیش گیههرد، در مقههام توجیههه و تأویههل برآمههده و انصههاف بگشههاید و راه حههق و صههو

 نویسد:می

ودی است کهه پهیش از حضهرت    باب( ذکر داو محمدعلیدر الواح حضرت اعلی )»

و حهال آن کهه حضهرت     ،داوود بن یسا است ،بعضی را گمان چنانکه مقصود موسی بود.

ن اند این بهانه ین و معرضین که در کمیلهذا مغلّ ،داوود بن یسا بعد از حضرت موسی بود

ذکر جهل و نادانی کردنهد، امها حقیقهت حهال ایهن       -استغفراهلل –را نمودند و بر سر منابر 

یکههی پههیش از حضههرت موسههی، دیگههری بعههد از حضههرت   ،اسههت کههه دو داوود اسههت

 .(2)«!موسی

ذکهر   ،محمهد علهی زیهرا در سهخن    سهازد این بیان خود غفلت عبهدالبهاء را عیهان مهی   

اسهت  یسـا   بـن  داوودهمان  ،و این ،بوده است« زبور»ب کتاب داوودی رفته که صاح

شهود، نهه داوود   زیسهته و از انبیهاء بنهی اسهرائیل شهمرده مهی      ها بعد از موسی میکه مدت

و تنهها نهام وی را در    ،دیگری که هیچ نام و نشانی در تاریخ و کتب آسمانی از او نیسهت 

 یافت!.توان تخیالت عبدالبهاء آن هم در تنگنای جدل می

 

                                      
 .18اثر بهاءاهلل، ص« اشراقات»کتاب  -(1)

 .111سرار اآلثار، صا -(2)



   

 

 

 

 

 ﴾70﴿    ماجرای باب و بهاء

 شدن عاد و ثمود در خلیج و نجات ابراهیم از رودخانه!غرق
و  ÷باب محدود به آگاهی مغلوط وی از احوال موسهی  محمدعلیاطالعات تاریخی 

ثمود را در  مدعی بود که در روزگاران گذشته، قوم عاد و محمدعلینبود، بلکه  ÷داوود 

ای نجات داده است! چنانکه در کتاب را از خطر رودخانه ÷هیم خلیجی غرق کرده و ابرا

 نویسد:می «حسن القصصأ»

 ب راهيمإنوح اً و  جني توق د أ ْلليج نيذن اهلل ف ی واح د م ن امثود بإفرعون وعاد و  قد أغرقتُ »
 .(1)«النهرينوموسی فی واحد من 

، فرعون و عاد و ثمود را با اجازة خداوند در یکی از دو خلیج غرق کردم ،من»یعنی: 

 «!.براهیم و موسی را در یکی از دو رودخانه نجات دادمو ا و نوح

اوالً: باب اند، البته وظیفه دارند تا تحقیق کننهد کهه    محمدعلیپژوهشگرانی که پیرو 

: فرمایهد عاد و ثمود در کدام خلیج غرق شده اند؟ )البته با توجه به آن که قرآن مجید می

ای آسهمانی بهه هالکهت    ر اثهر صهاعقه  قوم عاد در اثهر تنهدبادهای پیهاپی، و قهوم ثمهود د     

شدن در کدام رودخانة پرخروش از غرق ÷مالحظه کنند که ابراهیم ثانیاً: !. و (2)رسیدند(

اما نظر ما این است که چون فرعهون بهه طهور مسهلم در دریها غهرق شهده،         نجات یافت!؟

ا بهه وی  پس به جهای آل فرعهون، عهاد و ثمهود ر     ،نخواسته تا او را تنها گذارد محمدعلی

از خطهر طوفهان و دریها در امهان      إملحق کرده است! و همچنین از آنجا که نوح و موسی 

ه تها نجهات سهه تهن بها      را هم با آن دو قهرین نمهود   ÷ابراهیم خلیل  محمدعلیماندند، لذا 

از  ÷هرچنهد ابهراهیم    ،همآهنگ شود، و بالغت سهخن بهه کمهال رسهد     هالک سه دیگر

 ی!.محمدعلی از رودخانة نه ،آتش نمرودی نجات یافت

 

 

                                      
 ، چاپ سنگی.34ص احسن القصص، -(1)

 (.17تا  15 :آیة . و سورة فصلت7تا  5 :آیة نک: سورة الحاقه -(2)



   

 

 

 

 

 ﴾72﴿    ماجرای باب و بهاء

 های دروغینوعده
باب در مازندران )در قلعة شیخ طبرسی( و زنجان و  محمدعلیباید دانست که پیروان 

ههایی بهه راه انداختنهد، و حتهی بها سهربازان دولتهی        یزد و نیریهز و دیگهر نهواحی شهورش    

بهه دار   را ههم  محمهد علهی د و خهو  ،جنگیدند، ولی همگی شکست خورده و کشته شدند

 شمارد، و وعهده خویش را پیروزمند می هسپا ،ام در آثارشاما او با صراحت تم .آویختند

 ،دهد که اگر شمار آنان به هزار تن برسد، بر همة مردم روی زمین غلبه خواهنهد کهرد  می

 نویسد:چنانکه می

ب احلق عل ی حداً من أصحاأ يغلنبَّ ل فی الکتاب بأن ن علی نفسه مبا نز  إن اهلل ضمَّ  :قل»
ل ف م نهم عل ی ک ل م ن عل ی األرض  علی ألف م ن دوهن م، وأمائة نفس من دوهنم، ومائة منهم 

 .(1)«کلها

در کتابش نازل نموده اسهت کهه    انت کرده)!( بنابرآنچهضمبگو: خدا بر خود »یعنی: 

یک تن از یاران حق بر صد تن از غیر ایشان غلبه دهد، و صد تن از آنان را بر هزار تن از 

 «.غیر آنها پیروز کند، و هزار تن از ایشان را بر همة مردم روی زمین چیره گرداند

شود، به گواهی تاریخ وعهدة  با صرف نظر از اغالطی که در عبارت مذکور دیده می

و بها آن کهه عهدة آنهان تنهها در       ،دروغ از آب درآمهد  محمهد علیمزبور در مورد پیروان 

نبیـل  ود، به سهختی شکسهت خهورده و کشهته شهدند،      حادثة زنجان از هزار تن متجاوز ب

 نویسد:مورخ بهایی در کتاب خود میزرندی 

در عدد اصحاب حجت )محمد علی زنجانی از پیروان باب( و عدد شههدای زنجهان   »

بعضی هم بیشتر از اینها دانند، اختالف است، بعضی به چند هزار نفر عدة شهدا را بالغ می

کهرده و  می شههدا را یادداشهت مهی   اسها  ،حاب جناب حجهت شنیدم یکی از اص .گفته اند

ههههزار و  ،ه کهههه در آن قبهههل از وفهههات جنهههاب حجهههت  یادداشهههتی از او بهههاقی مانهههد 

                                      
 بدیع. 134)مؤسسة ملی مطبوعات امری،  8از آثار حضرت نقطة اولی، ص منتخبات آیات -(1)



   

 

 

 

 

 ﴾73﴿    ماجرای باب و بهاء

و آنههایی کهه بعهد از     ،نگاشهته اسهت   نفر را که به شهادت رسهیده انهد   پانصدونودوهشت

 .(1)«و نفر بوده اندودشده اند، دویست یدهت شجحشهادت جناب 
گمهان   ،ههای دروغهین او را خهورده بودنهد    باب کهه فریهب وعهده    محمدعلیپیروان 

و بر خاور و  ،کردند که یاران مهدی موعودند و به زودی جهان را مسخر خواهند کردمی

 نقط ةُ »در کتهاب   مهورخ بهابی  میرزاجـانی کاشـانی   چنانکهه   ،کنندباختر فرمانروایی می
 نویسد:می «الکاف

فرمودند: ما هستیم یروان باب( میفروش از پحضرت قدوس )محمد علی بار»

کل سالطین مشرق و مغـرب بـه    و ،باشدسلطان به حق و عالم در زیر نگین ما می

 .(2)«!جهت ما خاضع خواهند گردید

داد، بلکهه  ههای دروغهین بهه پیهروان خهود مهی      بهاب نهه تنهها وعهده     محمدعلیآری، 

اش بهه  ب کند، چنانکه در نامهه ها جلکوشید تا مخالفان خویش را نیز با این قبیل وعدهمی

 است:وزیر محمد شاه قاجار نوشته میرزا آغاسی 

 .(3)«محيد أيدينا ومن علی األرض فی خزائننا واهلل قوی نيفسوف تری امللو  ب»

و هرچه را بر زمهین اسهت در    ،ه ما خواهی دیدبه زودی پادشاهان را در پیشگا»یعنی: 

 «.وده استو خدا نیرومند و ست ،بینیخزائن ما می

شدنِ وی چیز دیگری به دار آویختهجز  –دانید چنانکه می –و البته نتیجة این شعارها 

 .د!نبو

﴿            ﴾. 

                                      
 625شهراق خهاوری، ص  به کوشهش عبدالحمیهد ا   )تلخیص تاریخ نبیل زرندی( مطالع األنوار -(1)

 بدیع(. 129)مؤسسة ملی مطبوعات امری، 

 هه.ق.(. 1328م. برابر با  1911، چاپ لیدن )162ص الکاف، نقطة -(2)

)مؤسسههة ملههی  152اثههر مبلههغ بهههایی محمههد علههی فیضههی، ص« حضههرت نقطههة اولههی»کتههاب  -(3)

 بدیع(. 132مطبوعات امری، 



   

 

 

 

 

 ﴾74﴿    ماجرای باب و بهاء

 عمر جهان و شکل زمین
و سهخت بهه    گویهد گهاهی از جههان هسهتی سهخن مهی      در آثهارش  محمهد علهی سید 

ظههور خهود    ان نمونه: عمر جهان را از پیهدایش آدم تها  آورد، به عنوبافی روی میموهوم

کنهد! بهه   و شکل زمین را همانند شکل االغ معرفی می ،شمرداندی میدوازده هزار سال و

گونهه  )همان برد که اکثر مردم روی زمین با زبان فارسهی آشهنایی دارنهد!   گمان می ،عالوه

قال را در سالمت آورد که عُن میچندا ،و از این قبیل سخنان واهی ،که ذیالً خواهد آمد(

در بهارة عمهر جههان    « بیـان فارسـی  »افکنهد، چنانکهه در کتهاب    مشاعرش به تردید می

 نویسد:می

از عمر این عالم نگذشته إال دوازده ههزار   «بي انول ظه ور نقط ة الإلی أمن ظهور آدم »

 .(1)و دویست و ده سال

های دانشمندان و کار دارند و از پژوهشها و بهائیانی که با علوم تجربی سر البته بابی

  برند.سخن پی بودن اینانند به موهومتودر بارة پیدایش انسان آگاهند، به خوبی می

 گوید:می «أحسن القصص»ر کتاب د محمدعلیباز، 

ش كل األرض  ي عل ى، والبغال ف ی ص ورة ال واو، واحلم يل من مركز الباءر اْلإن اهلل قد قد  »
 .(2)«سفاركملرتكبوها يف أ

همانا خدا اسب را از مرکز باء )حرف ب( مقدر فرموده و قاطر را در صورت »یعنی: 

 «!.واو آفریده و خر را به شکل زمین قرار داده تا در سفرهای خود بر آنها سوار شوید

 نویسد:می« بیان فارسی»و نیز در کتاب 

د، و اگر کسی بخواههد  ور اکثر خلق به کلمات فارسیه مستغنی هستناگرچه در این کَ

 .(3)کندرا به هم رساند به قدر مایحتاج خود اخذ می« بیان»فهم 

                                      
 .95بیان فارسی، ص -(1)

 .719احسن القصص، ص -(2)

 .131بیان فارسی، ص -(3)



   

 

 

 

 

 ﴾75﴿    ماجرای باب و بهاء

« اکثر خلق»آید که میباب چنین بر محمدعلیکنید از سخنان که مالحظه میبه طوری

به اندازة نیاز خود بهره « فارسیه»از کلمات « بیان»دانند و در فهم کتاب زبان پارسی را می

یکتهر  دنز بهه نهوعی از عربهی معهوج     ،رسیة ایشهان د در حقیقت کلمات فاهرچن ،گیرندمی

 شود.نویسی خالصه میاش از فارسی در عجر نویسنده« بیان»و اعجاز کتاب  ،است

 

 !ها و تقلیدهای خنکتأویل

تأویل آیات قرآنهی و تقلیهد از    خوردبیشتر به چشم می محمدعلیچیزی که در آثار 

در اغلهب مهوارد بهه قهدری      محمهد علهی تأویل اوالً: ن کرد که تواآنها است، ولی چه می

 یابند تا چه رسد به عالمان.بطالن آن را درمی انیعامعلیل و نامناسب است که 

اسهت نهه افتخهار، جها دارد در ایهن فصهل        وی از کالم مجید مایة خجلت تقلیدثانیاً:ً 

 صاف سپاریم.ای از کارهای او را نشان دهیم و داوری را به اهل اننمونه

 بهه تأویهل سهورة شهریفة یوسهف پرداختهه و       «أحس ن القص ص»در کتاب  محمدعلی

تطبیهق   ÷حسن را با امهام  بنیامین و برادرش  إحسین بن علی را با امام  ÷پیامبر یوسف 

 نویسد:و در این باره می ،داده است

ل الن  ار ح  و  ك  ان م الكت  اب ق  ديوس  ف وه  و احلس  ن ب  ن عل  ي يف أُ خ  وة إذ ق  ال قائ  ل م  ن إ»
 .(1)«ية يف حول النار مستوراً ة اجلب األحديف غياب هلقو وا يوسف وألال تقت بالنار القدمي كبياً.

ای از برادران یوسف که همان حسن بن علی در ام الکتهاب  زمانی که گوینده»یعنی: 

 «!.گفت که یوسف را نکشید، بلکه او را در ژرفای چاه احدیت افکنید...باشد... 

ر سورة برگرفته از آیة دهم د محمدعلیشود این بخش از سخنان حظه میچنانکه مال

بهه دیگهر    ÷که وی به تأویل آن دست زده و از قهول امهام حسهن     (2)کریمة یوسف است

                                      
 .17چاپ سنگی، صاحسن القصص،  -(1)

        ﴿ در آیههة دهههم از سههورة یوسههف آمههده اسههت:    -(2)

                        ﴾ .@از میههههان ایشههههان  ای گوینههههده



   

 

 

 

 

 ﴾76﴿    ماجرای باب و بهاء

ا مکشهید و او را در قعهر چهاه    ر ÷کند که یوسف یعنهی حسهین   برادران خود سفارش می

بودنهد، در روز   ÷که فرزنهدان علهی    ÷افکنید! با آن که برادران ناتنی امام حسن  احدیت

به شهادت رسیدند، چنانکه اسامی ایشان در کتب مقاتهل   ÷عاشورا به دفاع از امام حسین 

تها نیهاز بهه     ،را نکهرد  ÷و هرگز کسی از آنان قصد قتهل امهام حسهین     ،ثبت و ضبط است

دران اسهت کهه بهرا   مقام احدیت را کدام چهاه در راه   وانگهی افتد، ÷سفارش امام حسن 

شهدای عاشهورا و بهه ویهژه سهرور     افکنند!؟ آنچه برای او را در آن  خواستندمی ÷حسین 

ایهن  برین و رضوان الهی بود، نه قعر تاریک چاه! آمد، رفتن به سوی بهشتپیش  شهیدان

باب نه مرد عقل و اندیشهه   محمدعلیدهد که قبیل تأویالت در آیات خداوندی نشان می

 و سلیقه.بوده و نه اهل ذوق 

راه تقلیهد و همانندسهازی را چگونهه سهپرده و بهه کجها        محمدعلیاینک بنگریم که 

 رسیده است؟.

 خوانیم:در آغاز سورة شریفه اعلی در قرآن مجید می

﴿                ﴾. 

آفرید پس معتدل و همآهنگ  د واالتر خویش را به پاکی یاد کن، آن کهنام خداون»

 .«ساخت

و از  ،دو آیهه را بسهازد   ایهن  خواسته تا همانند« أحسن القصص»در کتاب  محمدعلی

 نویسد:این راه ادعای خود را به اثبات رساند. می

 .(1)«هوالذي خلقك يف خط االستواء ،ي حمموداً سبح ربک العل»

او کسی است که تهو را در  ار، ه شمخداوند واالی خود را که ستوده است منزّ»یعنی: 

 «!.آفرید خط استوا

                                                                                            
و را در ژرفهای چهاه بیافکنیهد تها کهاروانی او را      ف( گفهت کهه یوسهف را نکشهید و ا    )برادران یوس

 .!خواهید کاری بکنیدبرگیرد، اگر می

 .34چاپ سنگی، ص أحسن القصص، -(1)



   

 

 

 

 

 ﴾77﴿    ماجرای باب و بهاء

واقهع نشهده    در خهط اسهتوا   –زادگاه وی  –دانسته که شیراز نمی محمدعلیآیا سید 

اعتهدال و  »ای کهه  محمهد از آوردن جملهه  ؟ و یا حقیقت آن اسهت کهه جنهاب علهی    است

تعبیهر  « اخـط اسـتو  »را در آفرینش برساند ناتوان مانهده و نهاگزیر آن را بهه    « همآهنگی

 نموده و کار را به مضحکه کشانده است!؟.

 

 قوانین ضد اخالقی

 یکی از سخنوران و سیاستمداران شهیر مصر گفته است: سعد زغلول

 .«باطلةٌ  فهي شريعةٌ  األخالقِ  فسادِ  ىلَ عَ  تُ َؤسَّسُ  ةٍ عيشر  کلُّ »
ادرسهت  گهذاری شهود، آیینهی باطهل و ن    هر آیینی که بر پایة فساد اخالق بنیان»یعنی: 

 «.است

باب برخی از امور ضد اخالقی تجویز شده که همة شهرایع الههی    محمدعلیدر آیین 

 کنیم:ای از آنها بسنده میو ما در اینجا به ذکر نمونه ،آن را تحریم نموده اند

را در شهرایطی حهالل دانسهته و آن را راههی بهرای حهل       زنای محصـنه   ،محمهد علی

بهه زبهان عربهی    « بیان فارسـی »که در کتاب ، چنانمداد کرده استلمشکل خانوادگی ق

 نویسد:می

يف  أن جيته  د اهلل رهب  ا والب  د (2)م  ن نف  س يوح  د (1)عنه  ا أن يتأه  ل ليبق  ی ف  رض لك  ل أح  د»
ون ه ألن يظه ر عن ه ذن دواح د ب إ ما مينعهما عن ذلك حل على ك ل  يظهر من أحداما ذلك وأن 
 .(3)«نيدخل يف الدي جيوز االقرتان ملن ال الثمرة وال

                                      
تبدیل شهود، زیهرا مرجهع ضهمیر )یعنهی       «عنه» هغلط است و باید ب «عنها» در اینجا کلمة -(1)

 است نه مؤنث. احد( مذکر

بهه کهار رود، زیهرا     «توحهد » درست نیست و باید به صورت «وحدی»در این عبارت کلمة  -(2)

 «ربههها»چنانکههه در کلمههة  ،باشههد کههه مؤنههث مجههازی اسههتمههی «نفههس» مرجههع ضههمیر در اینجهها

 برای نفس ضمیر مؤنث را به کار برده است. محمدعلی

 .298ص لواحد الثامن(،)الباب الخامس والعشر من ابیان فارسی  -(3)



   

 

 

 

 

 ﴾78﴿    ماجرای باب و بهاء

ر هر فردی واجب است که همسر گزیند تا از او کسی باقی ماند کهه خهدای   ب»یعنی: 

خود را به یگانگی یاد کند و ناگزیر هر شخصی در این کار باید کوشش بسیار نمایهد، و  

تولیهد فرزنهد ظهاهر شهد )ماننهد      اگر از سوی یکی از آن دو )شوهر یها زن( مهانعی بهرای    

ست برای هرکدام به اجازة دیگری که از او ثمره )فرزند( ظاهر بودن و غیره( حالل اعقیم

 «!.با کسی که در آیین )بابیگری( داخل گردد ، مگرشود، ولی وصال جایز نیست

ای جالب و جاذب بود که آن را در کتهاب  به اندازه محمدعلیاین دستور از دیدگاه 

است  در هردو کتاب آن و حاصل سخن ،(1)نیز تکرار و تأکید نموده است« بیان عربی»

تواند زنش را در اختیار بهابی  می ،از همسر خود فرزند نیاورد ،مذهببیکه چون مردی با

شهرط  « بیان عربهی »با این تفاوت که در کتاب  .رار دهد و از راه تولید ثمره کنددیگری ق

 نویسد:و می ،و شوهر به یکدیگر را حذف کرده است اجازة زن

مل يك  ن يف إن حي  ل االق  رتان  أن يظه  ر وال خ  ر ع  ن الثم  رة خيت  ارن إَلح  داما اآلمين  ع أوإن »
 .(2)«البيان

اگر یکی از آن دو )شوهر یا زن( مانع شود که دیگری تولید ثمره کنهد البتهه   »یعنی: 

ظاهر گردد، ولهی چنانچهه شهخص مزبهور در آیهین بیهان نباشهد        کسی را برگزیند تا ثمره 

 «!.صال حالل نیستو

یعنهی مهرد    ،ای که حهریم عفهت آسهیب ببینهد    یاندیشیده در خانوادههیچ ن محمدعلی

ای به بستر کسی آزادانه راه یابد، در آن خانهه از غیهرت و حمایهت ناموسهی اثهری      بیگانه

بایهد میهان زن و شهوهر برقهرار باشهد، محهو        های کهه همهوار  ویهژه  ماند و محبتِباقی نمی

گهردد، آیها بهه ذههن     ابهت تبهدیل مهی   بهازی و رق ت بهه رفیهق  یشود و وفاداری و صمیممی

نرسیده که الاقل دستور دهد زن و مرد مزبور از هم جدا شوند، یا در صهورت   محمدعلی

دگی بپذیرنهد و بهدین رسهوایی تهن     واانیکدیگر کودک یتیمهی را بهه فرزنهد خه    عالقة به 

 درندهند!؟.

                                      
 .37بیان عربی، ص -(1)

 .37بیان عربی، ص -(2)



   

 

 

 

 

 ﴾79﴿    ماجرای باب و بهاء

 معلومات ناقص از قرآنکریم
ر بارة قرآن مجید بهه )مانندسهازی(   کوشیده تا دکه سخت میدر عین آن  محمدعلی

و  ،دست زند، ولی از حفظ آیات قرآن محروم و از فهم درسهت آن مهجهور بهوده اسهت    

همین امر موجب شده تا جسارت ورزد و سخنان مغلوط خهود را هماننهد کتهاب خهدا بهه      

آیات قرآنی را به غلط  یها آن است که وی در خالل آثارش گاشمار آورد، شاهد مدع

 نویسد:می« بیان فارسی»کند، مثالً: در نقل می

چنانچهه نهص آیهة     ،کننهد نهازل شهده   شنوند و سجده نمی)در بارة( نفوسی که می»... 

 .(1)««يسجدون آيات اهلل الذا مسعوا وإ»شریفه است: 

یابید و به جای آن شما اگر در سراسر قرآن مجید تفحص کنید، چنین عبارتی را نمی

 آمده است:شقاق انریمة د که در سورة کیبینمی

﴿                  ﴾ . :(21)االنشقاق. 

بهه حافظهة خهود اعتمهاد ورزیهده و آیهة قرآنهی را بهدون          محمهد علهی پیدا است کهه  

 دگرگون ساخته است. ،بازنگری

 نویسد:به هنگام بحث از قرآنکریم می «بیان فارسی»وی در جای دیگر از 

غیر یک نفر مؤمن به  ،بینید که مؤمن به قرآن هستند، در حین نزول آنآنچه اآلن می»

 .(2)«!آن نبود تا هفت سال

این ادعا خطائی واضح است، زیرا به گواهی تاریخ در هفت سهال نخسهتین از بعثهت    

و زیهد بهن حارثهه و دیگهران آیمهان       ‘و خدیجهه   ÷افراد متعددی چون علهی   صرسول 

و قلـم  و مدثر هایی که نازل شد )مانند سورة ها در خالل سورهو در همان سال ،ندآورد

 فرماید:که میآمده است، چنان« جمع»نان به لفظ جز اینها( ذکر مؤمنان و مسلما

﴿                    ﴾ . :(31)املدثر. 

                                      
 .251بیان فارسی، ص -(1)

 .111بیان فارسی، ص -(2)



   

 

 

 

 

 ﴾81﴿    ماجرای باب و بهاء

«. شان افزوده شودو کسانی که ایمان آورده اند، بر ایمان تا اهل کتاب به یقین رسند»

 فرماید:و نیز می

﴿                  ﴾ . :(36 -35)القلم. 

شهود، چگونهه داوری   ه مهی آیا ما مسلمانان را همانند گناهکاران شماریم؟ شما را چ»

 ؟.«!کنیدمی

با این قبیل اطالعات مغلوط هنگامی که در قلعهة مهاکو بها     محمدعلیکه شگفت آن 

که معرفی کرده است! چنان« کنندة قرآننازل»یکی از همراهانش زندانی بود، خود را 

 نویسد:می« بیان فارسی»ضمن 

کهه شهجرة    و حهال آن  ،هسهتیم  گویند: امروز که ما مؤمن باهلل و آیات قهرآن کل می

و در این جبل ساکن اسهت   ،است( که منزل قرآن بوده محمدعلیحقیقت )اشاره به خود 

 .(1)«!وحده با یک نفسِ

کنند که وی همان ادعا می محمدعلیل( در اوائل همین کتاب )باب ثانی از واحد اوّ

 نویسد:و در این باره می ت نموده،است که رجع صپیامبر اسالم 

 .(2)«!ظهور نقطة بیان )یعنی خودش( همان بعینه ظهور محمد است در رجع آن»

که چنین ادعهایی داشهته چگونهه از نقهل یهک آیهة قهرآن درمانهده و بهه          کسی  عجبا!

 تحریف آن دست زده است!؟.

در اثبهات ادعهای خهود نگاشهته،     محمد شـاه قاجـار   ای که برای در نامه محمدعلی

 نویسد:می

 ب      كذ جتل      ی ر إمط      ابق باس      م ال      رب ال      ذی ق      د ق      ال اهلل س      بحانه: و ألن ع      دة امس      ی »
 .(3)«للجبل...

                                      
 .21بیان فارسی، ص -(1)

 .7بیان فارسی، ص -(2)

)مؤسسه ملهی مطبوعهات امهری،     5و  4ق(، اثر فاضل مازندرانی، ص –اسرار اآلثار )حرف ر  -(3)

 بدیع(. 129



   

 

 

 

 

 ﴾80﴿    ماجرای باب و بهاء

برابر است، « رب»زیرا عدد نام من )به حساب حروف جمل یا ابجد( با نام »یعنی: 

 «!.«ربك للجبل ذ جتلىوإ» ت:اش فرموده اس همان نامی که خدای سبحان در باره

﴿ :شود آیة شریفةچنانکه مالحظه میدر اینجا نیز            ﴾ . :األعراف(

ا نام همة انگیزتر است، زیرتش شگفتاما دلیل او بر حقانی ،را نادرست نقل نموده (143

ها با )رب( برابرند، آیا این برابری دلیل بر مهدویت یا نبوت یا علیمحمدها و محمدعلی

به  ،ست شخصی که ادعای پیامبری داردیا اساساً سزاوار اشود؟ و آربوبیت ایشان می

 چنین سخنان واهی دست آویزد!؟.

 

 دشمنی با دانش!

دههد  ای قوی بوده که دسهتور مهی  محمد باب به اندازهدر علی« حصارطلبیان»اندیشة 

ها را محو کنند، و جز آثهار وی و طرفهدارانش ههیچ کتهابی را بهاقی      پیروانش تمام کتاب

کنهد کهه کسهی حهق نهدارد کتهاب دیگهری جهز کتهاب          و همچنین تصریح می ،نگذارند

 ده است:آور« بیان فارسی»چنانکه در  ،را تدریس کند« بیان»

 .(2)«مرفی ذلک األ (1)و تنشیءنشئت أإال ما اُ فی حکم حمو کل الکتب »
ر بارة این امر )بابیگری( پدیهد  دجز آنچه  ،هابردن تمام کتابدر حکم از میان»یعنی: 

 «!.ده یا پدید آیدآم

 نویسد:می« بیان فارسی»از کتاب « باب عاشر از واحد رابع»و نیز در 

نش  يء في  ه ت  ا يتعل  ق بعل  م الك  الم وإن م  ا غ  ي البي  ان إال إذا أُ  جي  وز الت  دريس يف كت  بال »
 .(3)«من املؤمنني نطق واألصول وغياما مل يؤذن ألحداخرتع من امل

                                      
 وجهی ندارد. باید بنویسد و ذکر صیغة مؤنثنشیء... یُما اُنشی، أو  :نجادر ای -(1)

 .198بیان فارسی، ص -(2)

 .131بیان فارسی، ص -(3)



   

 

 

 

 

 ﴾82﴿    ماجرای باب و بهاء

یهز آنچهه در پیونهد بها علهم      و ن انبیه  تدریس هیچ کتابی جایز نیست جز کتاب»یعنی: 

از مؤمنهان اجهازه داده    و همانا بهه ههیچ یهک    ،ده )تا بابیگری را اثبات کند(کالم پدید آم

 «!.تدریس کنند ،های دیگر را که ساخته شدهم منطق و اصول و دانشنشده تا عل

می یدهای قه تمام کتاب ،دستور داده است که هرچند سال یکبار محمدعلیهمچنین 

 گوید:می« بیان فارسی»که در  به طوری در آب افکنند و از میان بردارندرا 

ز ایهن جههت امهر    اشیء جدید شهود،   دارد که کلّخداوند دوست می ،در هر ظهور»

به  ، مجدد کندبملک خود را از کتهر نفسی مای ،سال یک دفعه 212فرموده که در هر 

عهین عبهدی بهر حرفهی      لعهلّ  عطا کند ب )آب گوارا( بریزد یا به نفسیاین که در ماء عذ

 .(1)«!ره از نظر به اون داشته باشدنیفتد که کُ

هها  دههد کهه بهابی   فرمان می ،محمدعلیشود در این عبارت همانگونه که مالحظه می

های قدیمی یا ذخائر علمی را در آب زالل افکنند یها بهه کسهی ببخشهند،     باید همة کتاب

ای بیفتد که آن را نپسندد و هیچ نیاندیشهیده کهه همهین    مبادا چشم یکی از ایشان بر کلمه

 ممکن است برای کسی که کتاب را به او بخشیده اند پدید آید!. ،حالت

 ،آیا این همه انحصارطلبی و ضدیت با دانش در خور یک آیین ربانی و متعالی است

 یا از یک تفکر منحط و ذهن معوج سر زده است!؟.

 

 

                                      
 .238بیان فارسی، ص -(1)



   

 

 

 

 

 ﴾83﴿    ماجرای باب و بهاء

 خشونت و تصعب شدید
انهدازه خشهن و   شود، وی بهی محمد دیده میمة سستی و ضعفی که در آیین علیه با

دهد پیروانش احدی از مخالفان آیین او را بر زمهین  متعصب بوده به طوری که دستور می

 نویسد:صریحاً می« بیان فارسی»در کتاب باقی نگذارند! 

ذارد در ارض بر هر صاحب اقتداری ثابت بوده و هست من عنهداهلل بهر ایهن کهه نگه     »

 .(1)«!خود غیر مؤمن به بیان را

ـ »و در  ین فرمهانروای بهابی   له از الهواح بیهان در بهارة وظیفهة او    « الـدین  للوح هیک

 .(3)يالبابينيفوق األرض إذا استطاع أحداً غ (2)لن تذرگوید: می

بر روی زمین را  –ها جز بابی –یعنی: )چون فرمانروای بابی( توانایی یافت هیچ کس 

 «!.نگذارد باقی

 نویسد:می« الدین للوح هیک»باز در 

هراً إن ينفق أن مأل األرض جو  ن أحداألرض يف البيان وال تقبلوا م ما على كل  أن أدخلوا»
 .(4)«ال يدخل يف البيان وخذوا عنهم كل ما ملكوا بغي حق

اگهر تمهام   از ههیچ کهس    همة مردم روی زمین را در آیین بیان داخل کنیهد و »یعنی: 

چنانچه بخواهد آن را انفاق نماید تا در آیین بیان داخل  ،نپذیرید ین را پر از گوهر کندزم

 «!.نشود، و همة دارایی ایشان را که به ناحق مالک شده اند از آنها بگیرید

محمد باب اگهر مهردم دنیها بهابیگری را     شود در مذهب علیهمانگونه که مالحظه می

 .(5)شان باید مصادره گرددالشان در خطر است و منپذیرند، جان

                                      
 .262بیان فارسی، ص -(1)

 ذر( صحیح است.یدر اینجا اشتباه نموده و )لن  محمدعلی -(2)

 .15لوح هیکل الدین، ص -(3)

 .6الدین، ص لوح هیکل -(4)

)چاپ تاشکند، مطبعهة   131در صفحه « کشف الغطاء»ابوالفضل گلپایگانی )مبلغ بهایی( در کتاب  -(5)

آنچه خالصة آن این اسهت کهه    ،خواندمی« بیان»در باب خامس از واحد خامس »نویسد: کویر( می

الزم  ةاولی القهدر ا بر و لذ حرام است تا چه رسد به اموال او. بر او« بیان»ه کشیدن غیر مؤمن بنفس
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های الهی چنین احکهام خشهنی   باید دانست که در هیچ یک از ادیان آسمانی و آیین

 فرماید:قرآنکریم در بارة رفتار مسلمین با نامسلمانان می ،به عنوان نمونه شود.دیده نمی

﴿                          

                      ﴾ .( :8املمتحنة). 

دارد از آنان )غیر مسهلمانانی( کهه در امهر دیهن بها شهما پیکهار        نمیخدا شما را باز@

ایشان نیکی کنید و در بهارة آنهها عهدالت    نکردند و شما را از دیارتان بیرون نراندند که با 

 .(1)!ورزید، همانا خدا عادالن را دوست دارد

 فرمود: صگوار اسالم رو پیامبر بز

 ،َأاَل َم ْن ظَلَ َم ُمَعاِه ًدا أَِو انْ َتَقَص ُه أَْو َكلََّف ُه فَ  ْوَق طَاقَتِ  ِه أَْو َأَخ َذ ِمْن ُه َش ْيًئا ِبغَ ْيِ ِطي ِب نَ ْف  سٍ »
 .(2)«يَ ْوَم اْلِقَياَمةِ  فَأَنَا َحِجيُجهُ 

پیمانی غیر مسلمان سهتم کنهد یها در کهار او نقصهان روا      بدانید کسی که به هم»یعنی: 

دارد یا او را به کاری بیش از طاقتش وادارد یا از او چیزی بهدون رضهایتش بگیهرد، مهن     

 «.روز رستاخیز معارض وی خواهم بود

 گوید:می« مفاوضات»عباس عبدالبهاء در کتاب 

هرکس به حقوق اینها  :و حضرت محمد گفت ،ای از مسیحی بودنددر نجران طائفه»

 .(3)«کنمتعدی کند من خصم او هستم و در نزد خدا بر او اقامة دعوی می

 معجونی از خودستایی و دروغگویی

                                                                                            
 .بیاورنهد « بیهان »مگر وقتی که ایمهان بهه صهاحب     ،ندل ناس را بگیرند و به آنها رد نکناست که اموا

 «!.انتهی

نویسد: در بارة این آیة شریفه قرآنی می« محاضرات»اشراق خاوری )مبلغ بهایی( در کتاب  -(1)

ذیت آنها به شما نرسیده، مهربانی کنیهد و بهه   فرماید به کفار و مشرکین که ادر این آیه صریحاً می»

 بدیع(. 121، مؤسسه مطبوعات امری، 475و  474، ص1)محاضرات، ج«. عدالت رفتار فرمایید

 ، چاپ اسالمبول.437، ص33، باب ةمارسنن ابی داود، کتاب اإل -(2)

 م. 1918، چاپ لیدن، سنة 17مفاوضات عبدالبهاء، ص -(3)



   

 

 

 

 

 ﴾85﴿    ماجرای باب و بهاء

و این ویژگی برخالف صفات انبیا  ،باب را قهرمان خودستایی باید شمرد محمدعلی

را هرگز  اضعتو (32النجم: ) .  ﴾(1)﴿که به مصداق  و اولیای خدا است

 خاستند.به مخالفت برمی یشوو مبالغه در بارة خ د و با غلوّبردناز یاد نمی

و الزم  ،برای شناسایی او پدید آمده اند ،ادعا داشته که همة آفریدگان محمدعلی

و گفته که همة مؤمنان بندگان او هستند! میاست اگرچه یکبار برای وی سجده کنند و 

آن  کند ازو تعجب می ،او بر بندگانش وضع کرده است ،ها را از روزگار کهنعبادت

در سفر حج کسی وی را نشناخت با خود او بنیانگذار بیت اهلل بوده است! و باالتر از  که

به این  اما مردم نادان عطا و کرم اوست، ها و زمین اثراین ادعا دارد که آفرینش آسمان

بدین صورت « بیان فارسی»را در کتاب خفیه! ر ق پی نبرده اند، چنانکه این اسراحقای

 کند:فاش می

 .(2)«!دکسی که برای عرفان او خلق شده ای بشناسید»

امر نبود در  آن که نه این که مثل امروز دو فرسخی به نجف سجده کنید... و حال»

است( یک دفعه از برای او  محمدعلیخود  ،ر کسی )مقصوداسالم، ولی حین ظهو دین

 .(3)«!سجده نکند

چنانچه اولوالهیاکل  ،( بوده و هستندمحمدعلیعبد رق او ) ،هر نفس مؤمن در بیان»

 .(4)«!عبد رق رسول اهلل بوده و هستند ،در قرآن

بیت  بر حول ،بعثت گذشت و در هر سنه ماالنهایهسال از  هزار و دویست و هفتاد»

( خود به حج رفته که دید که محمدعلیبیت ) ، واضعو در سنة آخر ،طواف کردند

 .(5)«!ماشاءاهلل از هر فرقه به حج آمده، ولی اَحَدی او را نشناخته و او کُل را شناخته

                                      
 خودستایی مکنید. -(1)

 .188بیان فارسی، ص -(2)

 .262بیان فارسی، ص -(3)

 .115بیان فارسی، ص -(4)

 .148بیان فارسی، ص -(5)
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ل به او قائم است و ک آن که و حال ،بینید یکی مثل خود( را میمحمدعلیاو )یعنی »

 .    ﴾!»(1)﴿ ،از اثر جود او است

وی شرحی بر  آن که نموده پس ازبه دروغ ادعا می ،چنین انسان خودستا و متکبری

ولی چون دیدند که در ایمان « همة مسلمانان آن را خواندند»سورة یوسف نگاشت، 

 ،مسلمانان آن که ین است رازیار و تنها هستند، از وی روی گرداندند! ابی محمدعلیبه 

 بیانباز ایستادند! چنانکه در کتاب  محمدعلیبابیگری را نپذیرفتند و از قبول دعوت 

 نویسد:می

 کردند نظر ل رسید، ولی چونیوسف به کُ در آن سنة ظهور کتاب شرح سورة»

 .(2)«!دیدند رفیق ندارند، در تصدیق واقف شدند

های )یا کتاب أحسن القصص( را به دلیل نسخه شرح سورة یوسفاوالً:  آن که با

ائی هم که علمثانیاً: اکثر مسلمانان ندیدند و از آن باخبر نشدند. و  ،معدود و خطی آن

اش روی از  های فراوان نویسندهگوییمایگی و غلطبه دلیل بی کتاب مذکور را خواندند

وانندگان این کتاب آن را آن برتافتند، )نه به دلیل رفیق نداشتن!( که اگر یکایک خ

 کردند.یافتند حتماً رفقایی هم پیدا میکتابی ارزشمند می

و هنگامی که خودستایی  ،پس در همین دو سطر کوتاه، دو دروغ بزرگ وجود دارد

 !.انگیزسازند تماشایی و عبرتو دروغگویی باهم بیامیزند، معجونی می

 

 

 

 

 

 

                                      
 .116بیان فارسی، ص -(1)

 .148بیان فارسی، ص -(2)
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 کند!توبه می محمدلیع
داد و از مقامی باالتر هرچند زمانی ادعای خود را تغییر می محمدعلیچنانکه دانستیم 

سهخنان  « گرایهی تأویهل »و با همهان روش   ،گفتتر برای خویش سخن میای مهمو مرتبه

کشهید، ولهی از آنجها کهه     نمود و آنان را در پی خود میپیشین را برای یارانش توجیه می

گاهی از مدعای خود به کلی  ،مظهر شجاعت و اهل استقامت نبود ،خالف پیامبران حقبر

گرفت، چنانکه نمود و در برابر قدرت و سطوت مخالفان راه توبه و انابه پیش میتنزل می

چون به دستور والی فارس او را دستگیر کردنهد و در شهیراز نهزد     1261در رمضان سال 

داری دنه تنهها از ایهن کهار خهو     محمدعلی ،اظهار ندامت کندامام جمعة آن شهر بردند تا 

نورزید، بلکه حاضر شد بر فراز منبر رود و در حضور عموم مردم از دعاوی خویش تبری 

آشکار شده  «بابیگری»مبنی بر  محمدعلیادعای و این ماجرا در زمانی رخ داد که  جوید!

شهمرد، جها دارد در اینجها قلهم را بهه      یبود و او صریحاً خود را وکیل امام غائب شیعیان م

مطـالع  »و از خهالل کتهاب    ،بسهپاریم اشراق خاوری دست یکی از مبلغان بهایی به نام 

 نویسد:بقیة ماجرا را بخوانیم، در این کتاب می« األنوار

وقتی که شیخ ابوتراب باالی منبر رفهت، حضهرت بهاب بها جنهاب       ،روز جمعه رسید»

ام جمعه آن حضرت را دید با کمهال خوشهرویی و احتهرام از    وارد شدند. چون ام (1)خال

حضرت درخواست نمود که باالی منبر تشریف آورده و بیاناتی بفرمایند. حضرت باب به 

درخواست امام جمعه به پلة اول منبر قدم گذاشتند و شروع به بیانی فرمودند. امهام جمعهه   

را ببینند، دو پلة دیگهر ههم بهاال    درخواست کرد که باالتر بروید تا مردم همه آن حضرت 

سهر حضهرت بهاب مطهابق سهینة       ،به طوری که در نظر مردمان پای منبر ،رفتند و ایستادند

 احلم د@نهد:  ای کرده و فرمودشیخ ابوتراب قرار گرفته بود، حضرت باب شروع به خطبه
بهود   امام جمعه پری که عصادارناگهان سید شش .!هلل الذی خل ق الس موات واألرض ب احلق

بگذار و آنچه را باید بگویی، بگو: امام جمعهه   معنی را کناررآورد: این کلمات بیفریاد ب

شهرمی او غضهبناک شهد و بهه او     و از بهی  ،پهری خشهمناک گردیهد   از جسارت سید شش

                                      
 باب بود. محمدعلییعنی سید علی که دایی  -(1)
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آنگاه از حضرت باب درخواست  .شرمی بس است، حیا کن، بیسید ساکت باشفرمود: 

مردم بیان خود را مختصر بفرمایید، حضرت باب رو  کرد که برای تسکین هیجان عمومی

 به جمعیت کرده فرمودند:

لعنت خدا بر کسی که مرا وکیل امام غائب بداند، لعنت خدا بر کسهی کهه مهرا بهاب     

 .(1)«امام بداند...

 محمهد علهی زیهرا چیهزی نگذشهت کهه      ، ظاهری و صوری بهود البته این تبری و توبه

د و خود را قائم موعود و پیامبر اُمم و مظههر ذات احهدیت   به میان آور را دعاوی باالتری

آمهده )و پهیش از   « لوح هیکل الدین»بلکه عین ذات خدای سبحان شمرد! چنانکهه در  

 این گذشت( که در بارة مقام خویش نوشت:

 .(2)«إن علي قبل نبيل ذات اهلل وكينونته»

 «!.ذات خدا و هستی اوست محمدعلیهمانا »یعنی: 

تأویل و توجیه روایات خو  که به ، گروهی از شیخیانای واهی موجب شداین ادعاه

گرویدنهد و   محمهد علهی بهه   ،نمودنهد گرفته بودند و در انتظار قائم موعود روزشماری می

ههایی  هیاهو به راه انداختند که مهدی آخر زمان ظهور کرد! و در پی این حادثهه آشهوب  

را بهه   محمدعلیناگزیر حمد شاه قاجار مدر نواحی گوناگون کشور پدید آمد و دولت 

و چون سر و صدای طرفداران باب بلندتر شهد، قهرار گذاشهتند تها مجلهس       ،زندان افکند

ای فراهم سازند و باب را از محبس بیهرون آورده در آن مجلهس حاضهر کننهد، و     مناظره

 پس از مناظره تکلیف وی را معلوم نمایند.

 

 

 

                                      
 141و  141)تلخیص تاریخ نبیل زرندی(، اثر عبدالحمید اشراق خهاوری، ص  مطالع األنوار -(1)

 بدیع(. 129)مؤسسة ملی مطبوعات امری، 

 .5الدین، ص للوح هیک -(2)
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 در مجلس مناظره محمدعلی
را از  محمهد علهی  ،وزیهر وقهت  میرزا آغاسی هه.ق. به دسهتور   1264بان سال در شع

)کهه در آن  ناصـرالدین میـرزا   ن چهریق به تبریز منتقل کردند و مجلسی با حضور ازند

را در آن  محمهد علهی و سهید   ،د بود( و چنهد تهن از علمهاء ترتیهب داده شهد     ههنگام ولیع

شین خود را فرامهوش کهرد و دوبهاره از    در آنجا توبة پی محمدعلیمجلس حاضر کردند، 

و چون از او در بارة برخهی مسهائل دینهی     ،مقام بابیت بلکه مهدویت خویش سخن گفت

)مبلهغ  مازندرانی اثر  «ظهور احل ق»در کتاب که انو چن ،ماند پرسش کردند، از پاسخ فرو

 همین که از وی پرسیدند: ،بهایی( آمده است

فت: اعجاز من ایهن اسهت کهه از بهرای عصهای      از معجزات و کرامات چه داری؟ گ»

س بحان  بس م اهلل ال رمحن ال رحيم» این فقهره  نو شروع کرد به خواند ،کنمخود آیه نازل می
 .«هاهلل الق   دوس الس   بو  ال   ذي خل   ق الس   موات واألرض كم   ا خل   ق ه   ذه العص   ا آي   ة م   ن آيات   

ند، گفتند: مکسهور  را به فتح خوااعراب کلمات را به قاعدة نحو غلط خواند، تاء سموات 

اگر این قبیل فقرات  :خان عرض کرد رض را مکسور خواند! امیر اصالنبخوان، آنگاه األ

هلل ال ذي خل ق العص ا   احلم د»رد: و عرض که  ،از جملة آیات باشد من هم توانم تلفیق کرد
 .(1)!«!كما خلق الصبا  واملسا

را چهوب زده   وی ،در اثبهات ادعهای خهود    محمدعلیپس از آشکارشدن عجز سید 

ی جست و اظهار پشیمانی کهرد و خطهاب   و او دوباره از دعاوی خویش تبرّ ،تنبیه نمودند

 .نامة رسمی نوشتبه ولیعهد توبه

 

 محمدعلینامة صورت توبه

را که پس از مجلس مناظرة تبریهز آن را نگاشهته اسهت مورخهان      محمدعلینامة توبه

اثهر   «کش ف الغط اء»ینجها آن را از کتهاب   دورة قاجار گهزارش کهرده انهد، ولهی مها در ا     

                                      
)تصویرنامة ناصرالدین میرزا بهه محمهد شهاه     14، ص3اثر اسداهلل مازندرانی، ج ظهورالحق، -(1)

 .213و  212قاجار( و کشف الغطاء، اثر ابوالفضل گلپایگانی )و مهدی گلپایگانی( ص
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کنهیم  )دو تن از مبلغان مشهور بهایی( نقل میابوالفضل گلپایگانی و مهدی گلپایگانی 

خطهاب بهه    محمهد علهی نامة رسهمی کهه   تا هیچگونه مایة شبهه در میان نماند، در این توبه

 ولیعهد نوشته چنین آورده است:

کهه ظههورات فضهل و رحمهت     ه مسهتحقّ هلل کما هو أهله و فداک روحی. الحمد»

کهه مثهل آن    فحمداً لهه ثهم حمهداً   خود را در هرحال بر کافة عباد خود شامل گردانیده، 

حضرت را ینبوع رأفت و رحمت خود فرموده که به ظههور عطهوفتش عفهو از بنهدگان و     

کهه ایهن بنهدة ضهعیف را      شهداهلل ومن عنهده أ ،ستر بر مجرمان و ترحم به داعیان فرموده

دی نیست که خهالف رضهای خداونهد عهالم و اههل والیهت او باشهد. اگرچهه بنفسهه          قص

وت به توحید خداوند جل ذکهره و بهه نبه   وجودم ذنب صرف است، ولی چون قلبم موقن 

امیهد   است.ولسانم مقر بر کل ما نزل من عنداهلل  ،رسول او و والیت اهل والیت اوست

کلمهاتی کهه خهالف     رگه و ا ،ام خواستهنارم و مطلقاً خالف رضای حق را رحمت او را د

از قلم جهاری شهده، غرضهم عصهیان نبهوده و در هرحهال مسهتغفر و تهائبم         رضای او بوده 

أسهتغفراهلل  و  ،حضرت او را. و این بنده را مطلق علمی نیست که منوط بهه ادعهائی باشهد   

 جات و کلمات که از لسهان جهاری  و بعضی منا لی أمر.نسب إیه من أن یربی وأتوب إل

را محهض   اهلل  حجـة و مدعی نیابت خاصهة حضهرت    ،دلیل برهیچ امری نیست شده

ی از الطهاف  عو این بنده را چنین ادعائی نبوده و نه ادعای دیگهر. مسهتد   ،ادعا مبطل است

ی و آن حضهرت چنهان اسهت کهه ایهن دعهاگو را بهه الطهاف و عنایهت          حضرت شاهنشاه

 .(1)«والسالمسلطانی و رأفت و رحمت خود سرافراز فرمایند. 

به  ،در اینجا ممکن است خوانندگان به شگفتی افتند که چگونه بهائیان در کتب خود

باب اعتراف کرده انهد؟ ایهن موضهوع مهاجرایی      محمدعلینامه از سوی نگارش این توبه

 مناسبت نیست.دارد که ذکر آن در این مقام بی

                                      
، تحهت عنهوان:   215و  214ل گلپایگانی )و مهدی گلپایگانی( صر ابوالفضکشف الغطاء، اث -(1)

صورت دستخط حضرت نقطة اولی به ناصرالدین شاه در اوقات ولیعهدی او در تبریز که بهر علمها   »

 «.جوابی نوشته اند
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نهده بهود و در عکها بهه سهر      )بههاءاهلل( هنهوز ز   حسینعلی بهاءمیرزا در روزگاری که 

گذرانیههد، روزگههار مهی قبـرس  )صهبح ازل( نیههز در  میـرزا یحیــی  و بههرادرش  ،بهرد مهی 

سفری به قبرس و عکا رفتهه و بها ههردو بهرادر      ادوارد براونخاورشناس نامدار انگلیسی 

چهاپ رسهاند، و از    آید تا یکی از آثار بابیان را بهو آنگاه در صدد برمی ،کندمالقات می

ای بهر  پسندد و دیباچهاثر میرزاجانی کاشانی را می «نقط ة الک اف»کتاب  آثار ایشان میان

رساند که میرزا یحیی جانشین منصوص باب بهوده و  و در آنجا به اثبات می ،نگاردآن می

تواند موعود با بیان باشد، اقدام خاورشناس مذکور بهائیهان  برادرش میرزا حسین علی نمی

شهود تها بهر    مور مهی مهأ ابوالفضل گلپایگـانی  و از میان ایشهان   ،زدسارا سخت نگران می

نی بیهرون آورد و در  و اذهان پریشان بهائیان را از نگرا ،نوشتار ادوارد براون نقدی بنگارد

و اجهل مهلهتش    ،نویسهد مهی  132صهفحة   را تها  «کش ف الغط اء»کتهاب   پی این تصهمیم 

شود و کتاب را بهه  دست به کار مینی مهدی گلپایگادهد، آنگاه مبلغی دیگر به نام نمی

نشهان داده شهود فضهائل بههاءاهلل بهیش از       کهه  آن رساند، در کتاب مذکور برایاتمام می

و  ،او مطرح شده اسهت « نامةتوبه»باب بوده )تا چه رسد به میرزا یحیی( ناگزیر  محمدعلی

 نویسد:پیش از اعتراف بدین رسوایی می

التهزام پهابمهر سهپردن آن حضهرت      ستغفارکردن بهاب و چون در این عریضه انابه و ا»

آید که صورت همان دستخط مبارک را نیز محض مذکور است، مناسب چنان به نظر می

تکمیل فائده در این مقام مندرج سازیم و موازنة آن را با الواحی کهه از قلهم جمهال قهدم     

عالم نهازل گردیهده   )بهاءاهلل( در سجن اعظم )یعنی شهر عکا( به جهت ملوک و سالطین 

 .(1)«به دقت نظر اولی البصائر واگذاریم

 گوییم:سازیم و میجو را مخاطب میبهائیان منصف و حقیقت ،ر اینجا ماد

شمارید، در ترین دلیل بر صدق مدعی می: شما که پایداری در راه عقیده را مهماوالً

فرمایید؟ آیها  باب چه می محمدعلیهای و سایر توبه« پابمهر»نامة رسمی و برابر این توبه

                                      
 )چاپ تاشکند، مطبعة کویر(. 214ص کشف الغطاء، -(1)
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ارض و سهما   فرستادة راسهتین خهدا و مظههر خهالق     تواندمی ،چنین مرد متزلزل و مذبذبی

 باشد!؟.

داشهت و یها   عای خود برمیً: کسی که هرچند گاه از بیم و زیر و شاه دست از ادّثانیا

رد، از کجها  که آورد و توبة دروغین میروی می« تقیه»گرایی( و شما به )مصلحت به قول

کهرده و دروغ  گرایی نمهی توان اطمینان یافت که در اصل ادعای خویش نیز مصلحتمی

 گفته است!؟ با این که تقیة او هم کارساز نبود و به قتل رسید!.نمی

دهید که در وصف انبیای الهی پاسخ این آیة قاطع و کالم ساطع خدا را چه میثالثاً: 

 فرماید:می

﴿                           

 ﴾ . :(.39)األحزاب 

کس جز خدا باک هراسند و از هیچرسانند و از او میهای خدا را میپیام ان کهآن@

 .!و کافی است که خدا حسابرس خلق باشد ،ندارند

در زندگانی دینی خود در برابر مخالفان راه تقیه را پهیش گرفتهه   ممکن است کسانی 

و رسهوالن حهق در رسهاندن     ،نبهوده و نیسهتند   †ایشان از دستة انبیها   ،تردیدباشند، ولی بی

 کردند.های الهی هرگز تقیه نمیفرمان

 

 قتل باب و شبهة جنون وی

گیهرد تها   یان بهاال مهی  فتنة باب ،پس از وفات محمدشاه قاجار و سلطنت ناصرالدین شاه

و میهرزا  ناصرالدین شاه تا در یک روز جمعه  ،شوندآنجا که گروهی از ایشان بر آن می

تهران را بکشند، امها ایهن نقشهه کشهف شهده و سهی و       کبیر و امام جمعة  امیرتقی خان 

که از این ماجرا جهان سهالم بهه    یزی علی ترششوند، هشت تن از سران بابیان دستگیر می

ولهی طهرح او    ،ریهزد هه.ق. طهرح قتهل شهاه را مهی     1268بود، بار دیگر در سال  در برده

رسد، در این هنگام امیر کبیر میای دستگیر شده و به قتل ماند و به همراه عدهنافرجام می

باب را از میان بهردارد و در مععهام مجهازات کنهد و از      محمدعلیآید که در صدد برمی
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ا سرکوب نماید، امیر کبیر پیش از اقدام بدین کهار از علمهای   های بابیان راین راه شورش

ولی برخی از ایشان به علت شهبهة جنهون و خهبط دمهاغ بهاب بهر        ،دخواهیه فتوی میماما

 دهند.رأی نمی محمدعلیکشتن 

خطهاب بهه    ،ای از سهوی علمهای شهیعه   نامهه « کشهف الغطهاء  »کتاب  215ة حفدر ص

در آنجها از   .به موضوع مذکور تصریح شده اسهت آن باب آمده که در خالل  محمدعلی

 نوشته اند: محمدعلیخوانیم که به قول دو تن از مجتهدین تبریز می

اب در حضهور نهوّ   ،شهما در بهزم همهایون و محفهل میمهون      شهیرازی  محمدعلیسید »

و حضور جمعی از علمای سدده و نصره  یده اهلل وأ ،زوالهد دولت بیعیاشرف واال ول

باعث ارتداد شما است و موجب  ار به مطالب چندی کردی که هریک جداگانهاعالم اقر

شهبهة   ی که موجب تأخیر قتل شما شده اسهت و چیز ،توبة مرتد فطری مقبول نیست قتل.

خبط دماغ است که اگر آن شبهه رفع بشود بالتأمل احکام مرتهد فطهری بهه شهما جهاری      

 شود.می

 «عة املطهرةيحرره خادم الشر »
 خ االسالميزا ابوالقاسم پسر شي حمل مهر م     سالمخ اإليزا علی اصغر شي محمل مهر 

 

بلکهه   ،مورد نبود و از دشمنی با او سر نهزده اسهت  باید دانست که شبهة جنون باب بی

محمد چندی در فصل تابستان در هوای داغ بوشهر بهاالی بهام   مورخان نوشته اند که علی

تسـخیر خورشـید!   از صبح تا شام بهه قصهد    ب سوزانرفت، و در برابر آفتاش میخانه ا

شدن مغز وی را فراهم آورد، مایة پریشانی فکر و معیوب ،و این کار ،خوانداورادی را می

 جهز آن کهه  مبلغان بهایی نیز از اعتراف بدین امر خودداری نورزیده انهد،   آن که شگفت

ید را واسطه قرار دهد تها  از این کار عجیب آن بود که خورش محمدعلیگفته اند مقصود 

مطـالع  »در کتهاب  اشـراق خـاوری   پیام وی را به محبوبش )بهاءاهلل( برسهاند! چنانکهه   

 نویسد:که تلخیصی از تاریخ نبیل زرندی است می« األنوار

ههوا در   آنکهه  حضرت باب غالب اوقات در بوشهر بهه تجهارت مشهغول بودنهد و بها     »

بردنهد  اعت باالی پشت بام منزل تشریف مینهایت درجة حرارت بود، هنگام روز چند س
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مبهارک قلبهاً بهه     لتابید و لکن هیکه ، آفتاب در نهایت حرارت میدو به نماز مشغول بودن

محبوب واقعی متوجه و بدون اهمیتی به شدت گرما بدهنهد، بهه مناجهات و نمهاز مشهغول      

فجهر تها طلهوع    همه را فرامهوش فرمهوده از هنگهام     دنیا و هرچه در آن موجود بود ند.بود

پرداختند، پیوسته به طرف طهران توجه داشهتند، بهه   آفتاب و از ظهر تا عصر به عبادت می

و ایهن معنهی رمهزی از طلهوع      ،گفتنهد قرص آفتاب تابان با کمال فرح و سرور تحیت می

حضرت باب در هنگام طلوع آفتاب  د که بر عالمیان پرتو افکن گردید.شمس حقیقت بو

به او توجه کرده با لسهان   ،فرمودند و مانند عاشقی به معشوق خودیبه قرص شمس نظر م

سهاختند کهه   ر اعظهم را واسهطه مهی   یی نیّه وگه  ،پرداختنهد ر اعظم به راز و نیاز میقلب با نیّ

مراتب شوق و اشتیاق حضرتش را به حضرت محبوب مستور برساند، نظهر بهه ایهن معنهی     

پنداشهتند  ان و غافل چنان مهی مردم ناد بود که هیکل مبارک به شمس متوجه بودند، ولی

 .(1)«!کنندر اعظم را ستایش میپرست هستند، و نیّکه آن حضرت آفتاب

گفته و چهه  باب با خورشید چه سخنی می محمدعلیما را کاری با این امر نیست که 

داده است؟ بحث ما بر سر ایهن اسهت کهه اگهر کسهی در نهایهت حهرارت        پیامی بدان می

از ظههر تها شهام مغهز خهود را در       ،در تابستان بوشههر و در روزههای پیهاپی    آفتاب آن هم

توان داد که شخص مزبور دچار معرض اشعة سوزان خورشید قرار دهد، الاقل احتمال می

پس از این احوال به ادعاهای  ،و چنانچه مالحظه کنیم که آن شخص ،پریشانی فکر شود

و به ویژه در میان سخنان خود مشهتی   ،تازدیبرخاسته و از بابیت تا الوهیت پیش م رگبز

فکری او در نظر ما قوت  برد، احتمال پریشانکلمات نامفهوم و لغات نامستعمل به کار می

بهاب   محمهد علهی عی کهه احتمهال خهبط دمهاغ در     یگیرد. بنهابراین، نظهر مجتههدان شه    می

 ،همین رأی رفتهه انهد   چنانکه مورخان دورة قاجار نیز بر ،نظری غیر معقول نبود ،دادندمی

 نویسد:میزعیم الدوله و از جمله 

را دائیش با خود از شیراز به بوشهر برد، و او تا سن بیسهت سهالگی    محمدعلیمیرزا »

نزد دائیش بود، در این اثنا به امور روحانی اشتغال پیدا کرد و اوقات خود را به عبهادت و  

                                      
 .67و  66مطالع األنوار، ص -(1)
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در همهان  ن را تسهخیر کنهد!   خواسهت روحانیهت سهتارگا   و مهی  ،ریاضت مصروف داشت

بها دائهیش بهود، گهاهی بهاالی پشهت بهام        حـا  عبـداهلل   اوقاتی که در بوشهر در سرای 

ایسهتاد و  ساخت، از هنگام ظهر تا عصر زیهر بهرق آفتهاب مهی    نه میهرفت سرش را برمی

کهرد، خواننهدگان بایهد بداننهد کهه ههوای       اوراد و اذکار مخصوصی زمزمه و تالوت مهی 

رسهد،  از اندازه گرم است و حد متوسط حرارت آن به چهل و دو درجه میبوشهر زیاده 

در جریان این ریاضت دشوار در هوای گرم بوشهر قوای جسمی او تحلیل رفتهه و نهوعی   

نوبة عصبی بر او عارض شد، دائیش در کار او سرگردان ماند و هرچه او را پنهد و انهدرز   

کرد، ولی او از امر دائی فرسا منع میاعمال طاقتداد، ابتدا او را از این داد سودی نمیمی

کهرد، سهرانجام دائهیش خشهمگین شهد و بها       پیچید و با نواهی او مخالفت میخود سر می

 .(1)«مشورت برادران و فامیل خود او را به کربال و نجف فرستاد...

یم رسانرا به نظر خوانندگان ارجمند می محمدعلیای از سخنان گزیده ،در فصل بعد

ور بهوده یها او را   هتا بهتر بتوانند داوری کنند که نویسندة آن کلمات از رسالت الههی بههر  

 فکر و بیمارگونه و پرمدعا باید به شمار آورد؟.مردی آشفته

را نپذیرفتهه   محمدعلیبرخی از علمای شیعه که احتمال دیوانگی در بارة  ،با این همه

و سهید   ،شهمردند، بهه قتهل وی فتهوی دادنهد     طلهب مهی  گهو و ریاسهت  و او را مردی دروغ

 هه.ق. در تبریز تیرباران شد. 1266شعبان  27محمد به همراه یکی از پیروانش در علی

 

 

 

 

 

 

 

                                      
 )چاپ سوم( انتشارات فراهانی. 91 - 89ترجمة فرید گلپایگانی، ص، مفتاح باب األبواب -(1)



   

 

 

 

 

 ﴾97﴿    ماجرای باب و بهاء
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 باب محمدعلیای از سخنان گزیده

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 ﴾98﴿    ماجرای باب و بهاء

 

آوریهم و آن را در سهه   محمد شهیرازی را مهی  نان علیخسای از گزیده ،در این فصل

 م:دهیش نشان میبخ

رسانیم و یادآور را به نظر خوانندگان گرامی می محمدعلیهای نمایی عربینخست: 

و بها قواعهد صهرفی     ،معنی و نهامفهوم اسهت  های سخنانش بیشویم که بسیاری از واژهمی

ای از مواضهع بها قواعهد نحهوی     ترکیب کلمات وی نیز در پهاره انکه سازگاری ندارد، چن

الزم شهمرده  « بیان عربی»محمد در کتاب ت که خود علیدر حالی اسو این  ،سازدنمی

شهک  و اگر آنان این دستور را به کهار بندنهد بهی    .(1)تا پیروانش صرف و نحو را بیاموزند

 ماند تا به سخنان پیامبران.بیشتر می «فکاهیات»یابند که کلمات باب به درمی

آوریهم تها مالحظهه    یشناسهان مه  محمد را برای آگاهی زبانسخنان فارسی علیدوم: 

 کنند که چه معجون غریبی در ادبیات ما راه یافته است.

پهردازیم تها در   محمد میی از احکام دینی و فروع مذهب علیبه گزارش بخشسوم: 

 این کتاب کمبودی از این بابت مالحظه نشود.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
نکم مثنل النونو والصنر  ينکم فنی  ىنممن  يمنن لْعىنو  » خهوانیم: مهی « بیان عربهی »از  56در صفحة  -(1)

تان بر شهما الزم اسهت، ماننهد    هایی در دینفراگرفتن( دانش»)یعنی:  «...ورو  وألْعدا  الونرو وال

 «!.و اعداد حروف...نحو و صرف و علم حروف 



   

 

 

 

 

 ﴾99﴿    ماجرای باب و بهاء

 نکشیده!های آبعربی

 یيی االحيبسم اهلل االح
ن   ت إل   ه إال أ ن   ت اهلل الأ أن   كک وک   ل ش   یء عل   ی ش   هدن  ا إهل   ی ألي    مس   بحانک الله   @

 ل كو  ،الق درة والاله وت ل كو  ،الع ز واجل بوت ل كو  ،كواملل و  ل كامل ل ك ،ل كک يش ر  ال كوحد
 ل كو  ،لل وتجلاجلنلن ة وا ل كو  ،وتي ة والبهي البهن لكو  ،السلطنة والناسوت لكو  ،اقوتيالقوة وال

 ،الرمحن  ة والرمح  وت ل  كو  ،النورن  ة والن  وروت ل  كو  ،العظمن  ة والعظم  وت ل  كو  ،اجلملن  ة واجلمل  وت
الکبن     ة  ل     كو  ،الش     رفنة والش     رفوت ل     كو  ،الرفعن     ة والرفع     وت ل     كو  ،التمن     ة والتمم     وت ل     كو 

 ل   كو  ،العملن  ة والعلم  وت ل  كو  ،العزن  ة والع  زروت ل  كو  ،الکملن  ة والکمل  وت ل  كو  ،والک  بوت
 ،طوتلطنة والس لالس  ل كو  ،احلبن ة واحلبب وت ل كو  ،وتية والرض نيرض أ لكو ، القدرنة والقدروت

البذخن  ة  ل  كو  ،الش  مخنة والش  مخوت ل  كو  ،وتي  ن  ة والعليالعل ل  كو  ،العلمن  ة والعلم  وت ل  كو 
الکرمن ة  ل كو  ،القدمن ة والق دموت ل كو  ،ة واملنن وتملننا لكو  ،نعنة واملنعوتملا لكو  ،والبذخوت
 ل كو  ،س نوتة واحلاحلس نن ل كو  ،اجلودن ة واجل ودوت ل كو  ،لطفن ة واللطف وتلا لكو  ،والکرموت

 .!األمساء احلسنی بأسرهن لكو  ،اْلولنة واْللوت
 113کتاب پنج شأن، ص 

 

 بسم اهلل االهبی االهبی
ات ي نونيش رق کت ه وأيطراز ط رز ط راز طراز ات ب أيم دحلات اي ط رز ذاتهلل الذی ق د أ احلمد@

ع يمن  اع يع رف  ايات بطوال  ع ب  دايات الس  اذجي  ال  ذاتته، وأيش  وراق ش  رق ش  راق اقش  ر ات بإيال  ذات
ت  ه فاس  تحمده يات ق  دس فرداني  ات املتالئح  ات بظه  ورات آي  ن، وأظه  ر أن  وار أت  هيجم  د ق  دس مناع
، مح داً طل ع وأض اء وش رق فأن ار وب رق ح د م ن بع دس تحمده أي ح د م ن قب ل والمحداً م ا مح ده أ
ق اد ش  راق ذواالش  راق وب  راق ذواالب   رت ض  اء وتشعش  ع ف  ارتفع وتس   طع ف  امتنع مح  فاب  اه وأش  رق وأ

 اقواالش      تفاق ورق      اق ذواالرتق      اق ورف      اق ذواالرتف      اق وحق      اق ذواالحتق      اق وس      بوش      فاق ذ
ص تداق وف الق اق وف راق ذواالف رتاق وص داق ذواالي اق ذوااللتي ذواالستباق وحلاق ذوااللتح اق ول

ذواالف  تالق وخ  الق ذواالخ  تالق وزه  اق ذواالزهت  اق وش  قاق ذواالش  تقاق وثن  اء ط  راز ذواالط  راز 
خت  ار وفخ  ار ذواالفتخ  ار وس  خار ذواالس  تخار از وذخ  ار ذواالذز ذواالکتن  وغ  زاز ذواالعت  زاز وکن  ا

ون   وار ذواالنت   وار وفط   ار ذواالفتط   ار وطه   ار ذواالطه   ار وجب   ار ذواالجتب   ار وظه   ار ذواالظته   ار 



   

 

 

 

 

 ﴾011﴿    ماجرای باب و بهاء

ونص  ار ذواالنتص  ار ونظ   ار ذواالنتظ  ار وخب   ار ذواالختب  ار وحب  ار ذواالحتب   ار وغف  ار ذواالغتف   ار 
 .(1)!ذواالسرتار وبرابر ذواالبرتارجتهار وسرار وجهار ذواال

 188تا  187کتاب پنج شأن، ص 

 

 بسم اهلل األجلل األجلل
اجلل ل اجلل ل،  ال ه وإله إال هو األجلل األجلل، اهلل ال إل ه إ اهلل ال ،باهلل اهلل اجللل اجللل@

ه و الواح د اجل الن  اله إال إل اهلل  ،ال هو اجملل ل اجملل ل، اهلل ال إله إاجملتلل اجملتلل ال هواهلل ال إله إ
ل ج الن جلن ه ي ل واهلل جلينهما واهلل جالل جالل جليرض وما بل جالل السموات واأليواهلل جل

ل ج  الن اج  تالل الس  موات ي  وهلل جل ،واهلل ج  الن جمتل  ل متج  ال ،نهم  ايرض وم  ا بالس  موات واأل
ن ق در أيل ل ن ج ال، ق ل اهلل أجل ل ف وق ک ل ذی إنهم ا واهلل ج الن جمتل ل متج اليرض وما بواأل

ن ه ک ان نهم ا أيرض وال ما بفی األ فی السموات وال حد الک سلطان إجالله من أيتنع عن ملمي
ل جالن ه م ن ي تن ع ع ن جلمي ق در أنيجلل فوق کل ذی جالل ل ن ، قل اهلل أاليجالال جالال جل

جل ل  أ، ق ل اهللالينه کان جالال جالال جل ، أنهمايرض وال ما بفی السموات وال فی األ حد الأ
ل ج  الن اجتالل  ه م  ن أح  د ال ف  ی الس  موات وال ي  تن  ع ع  ن جلمين ق  در أيف  وق ک  ل ذی ج  اهلل ل  ن 

 .!الينه کان جالنا جمتلال جل، إنهمايرض وال ما بفی األ
 213کتاب پنج شأن، ص 

 

ون رب يصعدن باهلل الی اهلل مث هنالک تسجدون رب املشارق واملغ ارب رب الش راقولست@
ون رب املش  ارق واملغ  ارب يرب املش  ارق واملغ  ارب رب الس  باق (2)وني  ب الباقاملش  ارق واملغ  ارب ر 

                                      
 های نامربوطی کهه در ایهن عبهارات آمهده )ماننهد:     برای واژه دانعربی هایها و بهاییاگر بابی -(1)

معهانی معقهولی    بر طبق موازین زبان عهرب  اجلنلنة واجلملنة والتمنة والتمم وت والکملن ة والکمول ت..(

مفههوم صهحیحی اثبهات    ... ظته ارداق وذواالزهت اق وذواالذواالصت یا از خالل کلمات: ،آوردند

 کردند، نزد ما جایزه دارند!.

معنههی و مفهههوم درسههتی ... ونيون وال  دقاقيون والرق اقيون واللحق  اقي  رب الباق: آیهها انصههافاً -(2)

 .توان گفت که گویندة این کلمات از عقل سالمی برخوردار بوده است!؟می دارد؟ آیا



   

 

 

 

 

 ﴾010﴿    ماجرای باب و بهاء

ون رب ياقون رب املش   ارق واملغ   ارب رب الرق   يون رب املش   ارق واملغ   ارب رب احلق   اقيرب اللح   اق
رب اون رب املش   ارق واملغ   ياقون رب املش   ارق واملغ   ارب رب الش   قياقاملش   ارق واملغ   ارب رب ال   دق

ون رب يون رب املش    ارق واملغ    ارب رب الزه    اقي    واملغ    ارب رب الرزاق ون رب املش    ارقيرب الفت    اق
ل  ق رب خيون رب م  ا خل  ق و يون رب املش  ارق واملغ  ارب رب الغف  اقياملش  ارق واملغ  ارب رب اللت  اق

ل ق خيون رب م ا خل ق و ي ل ق رب اجلاللخيون رب ما خلق و يلق رب الربانخيون رب ما خلق و ياالهل
ون رب ما خل ق يلق رب العظامخيون رب ما خلق و يالنوار لق رب خيون رب ما خلق و يمالرب اجل

ون رب يل ق رب الکب ار خيون رب م ا خل ق و يلق رب الکم الخيون رب ما خلق و يلق رب التمامخيو 
ل    ق رب خيرب م    ا خل    ق و ون ي    العالم ل    ق ربخيو ون رب م    ا خل    ق ي    ل    ق رب العراز خيم    ا خل    ق و 

ون رب م  ا خل  ق يق رب الش  راقل  خيم  ا خل  ق و  رب ونيل  ق رب الرض  ائخيون رب م  ا خل  ق و يالق  دار 
ن رب و ي ل ق رب العالئخيون رب م ا خل ق و يلق رب املالکخيون رب ما خلق و يلق رب السالطخيو 

لق حمب وب خيون رب ما خلق و يلق حمبوب العالئخين رب ما خلق و و يلق حمبوب البهائخيما خلق و 
ن رب م  ا و يائل  ق حمب  وب الس  نخين رب م  ا خل  ق و و يل  ق حمب  وب الثن  ائخيو  ن رب م  ا خل  قو يالص  بائ
ل ق حمب وب خيون رب م ا خل ق و يل ق حمب وب اجلم الخيون رب م ا خل ق و ي اجلالل حمب وب ل قخيخلق و 
ون رب م  ا ي  ل  ق حمب  وب الطراز خيون رب م  ا خل  ق و يل  ق حمب  وب الکم  الخيون رب م  ا خل  ق و يالعظ  ام
ل  ق حمب  وب خيون رب م  ا خل  ق و يل  ق حمب  وب اجلب  ار خيون رب م  ا خل  ق و يل  ق حمب  وب اجل  ذابخيخل ق و 

 .!ونيلق حمبوب القهار خيون رب ما خلق و يلق حمبوب الغالبخيون رب ما خلق و يظافاحل
 217تا  215کتاب پنج شأن، ص 

 

 
 

 ماألقدم األقدبسم اهلل 
الق  دام بس  م اهلل املق  دم بس  م اهلل املق  دم املق  دم بس  م اهلل الق  ادم الق  دام بس  م اهلل الواح  د @

الق  دوم بس  م اهلل الق  ادم الق  دوم  الق  ادم بس  م اهلل بس  م اهلل الق  ادم الق  دام بس  م اهلل الق  ادم الق  دام
بسم اهلل القادم القدوم بس م اهلل الق ادم الق دمان بس م اهلل الق ادم املتق دم بس م اهلل املقت دم املقت دم 

دوم بس م اهلل الق دم الق دم ي بسم اهلل القادم املنقاد بسم اهلل املستقدم املستقدم بسم اهلل القادم الق



   

 

 

 

 

 ﴾012﴿    ماجرای باب و بهاء

 بس  م اهلل الق  دم نيذی املق  ادم بس  م اهلل الق  دم ذی الق  دام ق  دم بس  م اهلل الواح  دبس م اهلل الق  دم ال
الق   دماء بس   م اهلل الق   دم ذی القادم   ات بس   م اهلل ذی االق   دام بس   م اهلل الق   دم ذی االق   ادم  يذ

اهلل  بس  م نيومق  دالق  دوم بس  م اهلل الق  دم ذی البس  م اهلل الق  دم ذی الق  دام بس  م اهلل الق  دم ذی 
 بس م اهلل الق دم نيميذی الق د الق دم  بس م اهللنيذی القدام (1) بسم اهلل القدمنيامذی القد القدم

ذی  ق دمدمات بس م اهلل الاملتقادمات بسم اهلل القدم ذی املس تق بسم اهلل القدم ذی ميذی املقاد
 دم ذی القدادم.قالقدم بسم اهلل ال

ق  دم ب  اهلل اهلل املق  دم املق  دم  املق  دم املم ب  اهلل اهلل الواح  د الق  دام ب  اهلل اهللدق  م األب  اهلل اهلل االق  د
هلل اب اهلل اهلل الق ادم الق دام ب  اهلل اهلل الق ادم الق دام ب  اهلل الق ادم الق دام ب  اهلل اهلل الق ادام الق دوم ب  اهلل 

القادم القدوم باهلل اهلل القادم القدوم باهلل اهلل الق ادم الق دمان ب اهلل اهلل الق ادم املتق دم ب اهلل املقت دم 
 الق دم دوم ب اهلل اهللي املس تقدم ب اهلل اهلل الق ادم الق قتدم ب اهلل اهلل الق ادم املتق اد ب اهلل اهلل املس تقدمامل

 ب اهلل اهلل الق دم ذی نيذی املقادم باهلل اهلل القدم ذی الق دام القدم باهلل اهلل القدم باهلل اهلل الواحد
م ب اهلل اددم ذی االقدام باهلل اهلل القدم ذی االق القدماء باهلل اهلل القدم ذی القادمات باهلل اهلل الق

 باهلل اهلل الق دم ذی نياهلل القدام ذی القدام باهلل اهلل القدم ذی القدوم باهلل اهلل القدم ذی القدوم
 باهلل القدم ذی املقت دمات ب اهلل اهلل مي باهلل اهلل القدم ذی املتقادنيقدامل باهلل القدم ذی انيالقدام

تق  دمات ب اهلل اهلل الق  دم ذی املس  تقدمات ب اهلل اهلل الق  دم ذی الق دام ب  اهلل اهلل الق  دم الق دم ذی امل
 دادم.قذی ال

اهلل ال اله اال هو االق دم اهلل ال ال ه اال ه و الواح د الق دام اهلل ال ال ه اال ه و املق دم املق دم اهلل 
 ال ال ه اال ه و الق ادم الق دام اهلل ال ال اله اال هو املقدم املقدم اهلل ال ال ه اال ه و الق ادم الق دام اهلل

ال هو القادم القدوم اهلل ال اله اال هو القادم الق دمان اهلل ال ال ه اال ه و الق ادم املتق دم اهلل ال االه 
ال   ه اال ه   و املقت   دم املقت   دم اهلل ال ال   ه اال ه   و الق   ادم املتق   اد املتق   اد اهلل ال ال   ه اال ه   و املس   تقدم 

 اهلل ال ال  ه ه  و نيدوم اهلل ال ال  ه اال ه  و الق  دم ذی الق  دامي  ال ه  و الق  ادم القا دم اهلل ال ال  هقاملس  ت
الق  دم ذی االق  دام  الق  دم ذی الق  دماء اهلل ال ال  ه اال ه  و الق  دم ذی القادم  ات اهلل ال ال  ه اال ه  و

لق دم م اهلل ال ال ه اال ه و الق دم ذی الق دوم اهلل ال ال ه اال ه و اادق اهلل ال اله اال هو الق دم ذی اال

                                      
 و مثالً دیگران هم حق دارند که بگوینهد:  ،نبوی است های مضحک معجزةسازیآیا این واژه -(1)

 و سپس ادعای پیغمبری کنند!!؟. قدوم القوادوم القدوم ذی املقادم..دوم القادوم امليبسمک الق



   

 

 

 

 

 ﴾013﴿    ماجرای باب و بهاء

 ال  اهللنيق دامل اهلل ال ال ه اال ه و الق دم ذی اني اهلل ال اله اال هو القدم ذی الق دامنيذی القدوم
ه  و الق  دم ذی   اهلل ال ال  ه االميال ه  و الق  دم ذی املق  ادا اهلل ال ال  ه نيميال  ه اال ه  و الق  دم ذی الق  د

ال ه  و الق  دم ذی املقت  دمات اهلل ال اهلل ال ال  ه ا (1)الق  دم ذی املتقادم  ات املق  ادم اهلل ال ال  ه اال ه  و
ال  ه اال ه  و الق  دم ذی املتق  دمات اهلل ال ال  ه اال ه  و الق  دم ذی املس  تقدمات اهلل ال ال  ه اال الق  دم 

 .!ذی القدام اهلل ال اله اال هو القدم ذی القدادم
 

 !منا األقدم األقدی أنا اهلل ال إله إال أننإ@
ی أن ا نن إق دم املق دم امل ن ای أن ا اهلل ال إل ه إال أنن إلق دام الواح د ا نای أنا اهلل ال إله إال أننإ@

 ن ای أن ا اهلل ال إل ه إال أنن إالق ادم الق دام  ن ای أن ا اهلل ال إل ه إال أنن إاملق دم املق دم  نااهلل ال إله إال أ
ی نن إاملقتدم  القادم نای أنا اهلل ال إله إال أننإالقادم القدام  نای أنا اهلل ال إله إال أننإالقادم القدام 

ی أن ا اهلل ال إل ه إال نن إالق ادم الق دوم  ن ای أنا اهلل ال إله إال أننإالقادم القدوم  ناأنا اهلل ال إله إال أ
الق   ادم  ن   ای أن   ا اهلل ال إل   ه إال أنن   إالق   ادم املتق   دم  ن   ای أن   ا اهلل ال إل   ه إال أنن   إالق   ادم الق   دمان  ن   اأ

ی أن ا نن إالق ادم املس تقدم  ن ای أنا اهلل ال إله إال أننإالقادم املتقاد  نای أنا اهلل ال إله إال أننإاملقتدم 
 ن ای أن ا اهلل ال إل ه إال أنن إالق ادم الق دم  ن ای أنا اهلل ال إله إال أننإدوم يالقادم الق نااهلل ال إله إال أ
الق  دم ذی  ن  اإال أی أن  ا اهلل ال إل  ه نن  إالواح  د ذی املق  ادم  ن  ای أن  ا اهلل ال إل  ه إال أنن  إالق  ادم الق  دم 

الق   دم ذی  ن   ای أن   ا اهلل ال إل   ه إال أنن   إالق   دم ذی الق   دماء  ن   ای أن   ا اهلل ال إل   ه إال أنن   إ نيالق   دام
الق   دم ذی  ن   ای أن   ا اهلل ال إل   ه إال أنن   إق   دام الق   دم ذی األ ن   ای أن   ا اهلل ال إل   ه إال أنن   إالقادم   ات 

الق  دم ذی املق  ادم  ن  ای أن  ا اهلل ال إل  ه إال أنن  إالق  دم ذی الق  دام  ن  ای أن  ا اهلل ال إل  ه إال أنن  إدم ق  ااأل
الق     دوم ذی  ن     ای أن     ا اهلل ال إل     ه إال أنن     إالق     دم ذی املتقادم     ات  ن     ای أن     ا اهلل ال إل     ه إال أنن     إ

                                      

        ﴿ :فرمایههدا وجههود آن کههه قههرآن مجیههد مههی   بهه -(1)

           …﴾ .:ها از آن خدا است، پس او را نیکوترین نام@ (181)األعراف

آیا به راستی  !ترک کنید... روندهای خدا به انحراف میو کسانی را که در نام ،وانیدها بخبا آن نام

هایی و واژه ،نام نهاد .دمات و ذی المقادیم و ذی المستقدمات..اتوان بر خداوند سبحان ذی المتقمی

 معنی را در بارة او به کار برد؟.بی



   

 

 

 

 

 ﴾014﴿    ماجرای باب و بهاء

الق  دم ذی  ن  ای أن  ا اهلل ال إل  ه إال أنن  إالق  دم ذی الق  دام  ن  ای أن  ا اهلل ال إل  ه إال أنن  إاملس  تقدمات 
 .!ميالقداد

 331تا  327کتاب پنج شأن، ص 

 

 نيف ی الع امل الً يع د (1)ه ع داالً ي ن زل علأ الله م نيف ی الع امل الً يفض  فض االً  هي نزل علألهم لا@
 اً در ت قم ن ا اقت داراً ين زل علالله م أ مفتتح اً  ن ا افتتاح اً ين زل علالله م أ منتصراً  نا انتصاراً ينزل علأ مالله

 مس تلطاً  نا اس تالطاً ينزل علاللهم أ مغتلباً  باً نا اغتالينزل علاللهم أ مظتهراً  نا اظتهاراً ينزل علاللهم أ
 معتظم اً  ام اً ن ا اعتظين زل علالله م أ جم تلالً  ن ا اج تالالً ين زل علالله م أ اً ينا ابتهاء مبتهينزل علاللهم أ
 ن  ا افرتاج  اً يعل ن  زلالله  م أ معتلم  اً  اعتالم  اً  ن  ا ارمام  اً يل علز ن  الله  م أ منت  وراً  ن  ا انت  واراً يعل ن  زلأالله  م 
 ن ا س لطاناً يعل ن زلأالله م  مش رتفاً  ن ا اش رافاً يعل نزلأاللهم  خمرتجاً نا اخرتاجا ً يعل نزلأاللهم  مفرتجاً 
ن ا اع تالء يعل ن زلأالله م  حمتکم اً  ن ا حکام اً يعل ن زلأالله م  تلک اً  ن ا مالک اً يعل ن زلأالله م  مستلطاً 

 ن ا افتض  االً يعل ن زلأالله  م  مق تلالً  ن ا اق تالالً يعل ن  زلأالله م  مرتفع اً  ن  ا ارتفاع اً يعل ن زلأالله م  اً ي معتل
ذل ک  الله م ارف ع ذک ر جم تمالً  ن ا اجتم االً يعل نزلأاللهم  معتدالً  نا اعتداالً يعل نزلأاللهم  مفتضالً 

 الله م ارف ع مقع د ذل ک نياملرفعي نت خنهما إنک أيرض وما باحلرف فی ملکوت السموات واأل
 .!نيرفعمن عند  إنک أنت أرفع األ

 112تا  111ص  کتاب پنج شأن،

 

                                      
باب نزول آنها را از خداوند درخواسهت نمهوده    محمدعلیتی فضال و عدال... چیست که راس -(1)

 است!؟.



   

 

 

 

 

 ﴾015﴿    ماجرای باب و بهاء

 محمد!ینویسی علپارسی

 ن البعث حقان أيالباب الوا ی والعرش من الواحد الثانی فی ب
را خداوند خلق فرموده بهه آنچهه در کتهاب خهود نهازل       کل ملخص این باب آن که

آنها که متعلهق بهه حهروف     نو دو ،یین که متعلق به حروف آنها استفرموده از ارواح علّ

و بعهث   ،گرددیء که اطالق مشیت بر او شود در یوم قیامت مبعوث میو هرش ،آنها است

بهه  ز، زیرا کهه خلهق آن شهیء ههم در اول     است در آن روه اهلل رُظهِیُ نْمَهرشیء بذکر 

اآلن بـین  مثالً این فنجان و نعلبکی بلهور کهه    ،ذکر او بوده اگرچه در ظهور قبل او بوده

ت ت و انیّت و نفسانیّت و ذاتیّیّنبه کینو ،شودگذارده در یوم قیامت مبعوث مییدی اهلل 

در ههر   ،ق فرماید که این فنجهان و نعلبکهی بعینهه او اسهت    در وقتی که شجرة حقیقت تنطّ

 شود، چنانچه قبل وجود او به قول نقطة بیان بوده.فنجان و نعلبکی که حکم شود اون می

 46کتاب بیان فارسی، ص 

 

 .نه حقان الکتاب وأيب الثاني فياحد الباب الخامس والعشر من الو 
ص این باب مراد از کتاب آن چیزی است که از قبل نقطة حقیقهت ظهاهر شهود،    ملخّ

یزال تبدیلی و تغییری نیست، بلکه کتاب نقطة بیهان   ای ذات ازل لم یزل والزیرا که از بر

آن از یک و  ،زیرا که غیر اهلل قادر بر آن کتاب نیست ،علی اهلل است کتابی است که مدلّ

چهه آنچهه از نقطهة حقیقهت منتشهر گهردد ذکهر         ،شودذکر می يةنها حرف گرفته اال ما ال

کتابی است که به خط  ،کتاب به خط خود نویسدمن یظهره اهلل و آنچه  ،شودکتاب می

اهلل نوشته شده، زیرا که منسوب الی اهلل بوده و هست، زیهرا کهه کتهاب او حهق اسهت. ای      

فرماید از هر شأن که باشد سواء آن که ة حق در کلماتی که نازل میارواح متعلقه به کلم

و تفاسهیر آیهات   لبن لم یتغیـر  و مناجات که  ،آیات باشد که ماء غیر آسن رضوان است

و  ،که خمر حمر و اجوبه و تفاسیر مناجات که عسهل مصهفی اسهت در کتهاب اهلل هسهت     

و  ،گردداز بحر حقیقت جاری میشئون فارسیه بعینه مثل شئون آیات است، زیرا که کل 

هها مشهاهده   نظر کند فصاحت آیات را بهه عهین  اگر کسی در کلمات فارسی به عین فؤاد 

و نیسهت، ولهی چهه بسها     کند که غیر اهلل قادر بر این نوع کهالم نبهوده   نماید و یقین میمی



   

 

 

 

 

 ﴾016﴿    ماجرای باب و بهاء

 رار کردند بر این که کتاب حق است، ولی از محق حق محتجب مانهده و اشخاصی که اق

و از کل شیء کتاب ا ،چه بسا که نقطة حقیقت که کتاب او کتاب اهلل هست بل اعز است

شود یک حرف از کتاب او اعز است از کل شیء از استکبار مردم خائف از ایشان می لب

که کتاب خود را بر ایشان نازل فرماید و از نار نجات یابند و داخل جنت شوند و چه بسا 

شهود  مت خود نازل می فرماید ولی بر آن کسی که نهازل مهی  ز مالحظه علو فضل و رحا

 کند که ذکر کند.بلکه قلم حیا می شودملتفت نمی

 55و  54کتاب بیان فارسی، ص 

 

 حق ان أن الجنةيب ب السا س والعشر من الواحد الثاني فيالبا
مروز کسی غیر از مظاهری که خداوند مخصوص به خود ین باب آن که تا املخص ا

ه کسی نه جنت را فهمیده و نه نار را و آنچه متعلق به ذکر جنت است در این عهالم  فرمود

اشهد کهه   که مبدأکل عوالم و منتهی الیه کل عوالم است که کل در مقام عرض حقیقت ب

منن اتنتوی  اينچنانچه در دعای عرفه این مطلهب ذکهر شهده     اول متجلی به تجلی او است
و در  بناً فنی لْعرشنهيذاتنه کمنا رنارل العنوالم غ باً فنييته لْعىی العرش فصار العرش غيبرحمان

ت به حقیقت اولیه منحصر است به امیرالمؤمنین، زیهرا  یّنر رحماهظبیان م قرآن در نزد اهل

از یهوم   شود، مثالًکل عوالم است مبدأ او از او شده و رجع او به سوی او می رکه آنچه د

ن به او فتح ابواب به حق و دون آن شده آدم تا امروز نزد هر ظهور حقیقتی به اول من آم

بهه ایهن    ،شهود آن متحقق می نبه این ظهور و دو ،شودتا آن که جوهر کل حق منتهی می

بیند که کل عوالم مبدأ آنهها در مقهام اراده   کند می ر چنانچه اگر کسی به جوهر نظرظهو

بر کهل عهوالم بهه    محیط  ،ها و او استگردد و او به نفسبوده که او به مشیت موجود می

صاحب رتبه باشد اقرار به علهو   ه در این بیانبتتبة کینونیتی، زیرا که هر صاحب راحاطه ر

مثالً در آفاق که  ،کند، زیرا که عالم انفس طبق عالم آفاق استه او در نفس خود میرتب

به این که اول خلق است در انفس کل مهؤمنین بهه او مهوقن     )ص( ظاهر شد ظهور محمد

تهر  ند که او اول نباشد که در علم اهلل هیچ جنتی از ظهور اهلل در نقطة مشهیت اعظهم  شومی



   

 

 

 

 

 ﴾017﴿    ماجرای باب و بهاء

ور تا آن هوری جنت اون ظهور بوده در آن ظهچنانچه از هر ظهوری به ظ ،نیست نبوده و

به نقطة قرآن از حین بعثت ههیچ جنتهی در علهم خهدا از آن      ،که کل ظهورات منتهی شد

آن ظهور، زیرا که در انفس مثهل ایهن اسهت امهروز بعهد از      تر نبوده در نفس ممتنعه اعظم

 داند.خدا نمی لو او اعظم از رسو خداوند کسی مابین خود

 57کتاب بیان فارسی، ص 

 

 هايب فير  ة ليآت ان أن السالْعةيب لثامن والعشر من الواحد الثانی فيالباب ا
و اسهت الهی آن   ص این باب آن که در هر ظهور مشیتی ساعت به حقیقت اولیه املخّ

نماید تا آن که هر ذکر حقی که منسوب به او شود از قبهل او در ظههور اگهر    که تنزل می

حتی آن که اگر در ظهور او خبری  ،اطالق فرماید صدق است و اال الیق که اطالق شود

زیرا که مدل بر  هايب فير  ة ليالسالْعة آتاز قبل او نزد کسی ذکر شود الیق است ذکر آن 

بر ایشان  ،کندآید مردم را و حکم میست و امروز ساعت نفس بیان است که میعلو او ا

 دسهاعت مهداد گهرد   و اگهر ابحهر سهموات در ذکهر      ،ی از آن نیستو مردّ م ةياوم القيلی إ

و در هر ظهور حقی آنچه که حق حکم فرماید بهر آن کهه    ،رشحه از آن نتواند ذکر نمود

ة وأن نکم بغتنيترن ظهنور اهلل فن ن السنالْعة لتنأولتنتظن@و  ،گرددآن ساعت است محقق می
 .!نتم تعرضونلْعىی اهلل ربکم أ

 72کتاب بیان فارسی، ص 

 

 رهيحق به من غذکر به اتم شیء مىک له وأنه أين ما باب الول من الواحد الثالث فی أال
و او ه ي دل علي مل ن شهیء را خلهق فرمهوده    کهل  ص این باب آن که خداوند عالم ملخّ

کل شیء بهه او خلهق    ،هست بوده وزال م دل عل ی اهلل ي زل واليکه مل یقت است مرآت حق

ش یء م ن ي وم ا ،او اسهت قائم بهه  خود باهلل وکل ش یء او است قائم به نفس  ،شودشده و می
به تملیک ذات اقدس  ،و ما سوای او ملک او هستند حق من کل شیءأنه أال به ولذا إشیء 

بکل شیء از نفس کل شیء ثمهرة ایهن علهم آن    کل شیء را و او است احق از کل شیء 



   

 

 

 

 

 ﴾018﴿    ماجرای باب و بهاء

چه فعلیت که اگر نقطة حقیقت کل شیء را عطا فرماید به یک شیء احق بوده و هست، 

در قبهل کهل مها علهی      )ص( مهثالً اگهر رسهول خهدا     ،چه محض حکم باشد ،به هم رساند

 و این بوده تملهک خداونهد کهل    ،ود احق بود از مالک او به اوفرماالرض را تصرف می

مر و همچنین اگر من یظهره اهلل تصرف فرماید در گویند له الخلق واألء را که کل میشی

و حال آن که اجل اعظم  ،کینونیات کل شیء احق است از کینونیات ایشان به خود ایشان

زیرا که کل شیء ناظر به وجود فضل او بهوده و   ،از این است که نظر فرماید به کل شیء

مفتقر الی اهلل هست بذاته و ثمرة این بهاب آن   از کل شیء بنفسه و و او است غنی ،هستند

که در وقت ظهور اگر حکمی فرماید کل عارف به حق او باشند که لِهمَ و بِهمَ در حهق او    

ذکر ننمایند، زیرا که او احق است از او به نفس او اگرچه نخواههد حکهم فرمهوده اال بهه     

د عهد خود را در اعنهاق کهل شهیء ولهی اگهر      حکم بیان تا وقتی که بخواهد مجدد فرمای

حکم برند که یک قیراط مبر همان بفرماید به یک نفسی از آنها که به حکم بیان ارث می

امر خداوند خود نموده، چنانچه اگر امهروز   در حق او در بیان و اگر برد خالف اهلل هست

نهوع عمهل نمهوده     فرماید که آن امر که در قرآن نهازل شهده امهروز ایهن     )ص( اهلل لرسو

زیرا که آنچه قبهل   رمایدشکی نیست که این حکم حکم قرآن است اگرچه امروز ذکر ف

این است  ،نازل شده از قبل او بوده و حکم قبل و بعد در نزد عارفین به حق او سواء است

 ةوکند که ذکهر شهود و کهل بهه امهر او صهل      استحقاق او و لکن استحقاق خلق قلم حیا می

و اگر بفرماید به یکی از آنها که در مقعد خود نماز مکن یا آن کهه فهالن    کنندجمعه می

نفس احق از تو است به این منصب قبول ننموده ولی به امر اول که او اظهار ایمان نمهوده  

این است  ،شداال این قسم واقع نمیکی مثل مسلمین به او راضی نشده وچنانچه به بودن ی

 ق او.استحقاق خلق و آن است استحقا

 75و  74کتاب بیان فارسی، ص 

 

 احکام عجیب در آیین باب!

 جواز استمناء!

 نویسد:محمد در کتاب بیان میعلی



   

 

 

 

 

 ﴾019﴿    ماجرای باب و بهاء

 .!ونينفسکم تستمنا أو أنتم بأنفسکم لْعن أيوقد لْعفی لْعنکم ما تشهدون فی الرؤ @
 (35)بیان عربی، ص 

، و نیز ده استشود( از شما عفو شبینید )و موجب جنابت میآنچه در رؤیا می»یعنی: 

 «!.ه شما خود از خویشتن منی بیرون آورید )استمناء کنید(عفو شده ک

 

 سفارش در بارة تخم مرغ!

 خوانیم:در بیان عربی می

هذا ما قد جعل اهلل رزق  طبخ،ين أ ه قبليع ما فيضيضة لْعىی شیء يربن البول تض@
 .!مة من لْعنده لعىکم تشکرونايا  القينقطة الولی فی أ

 (49عربی، ص )بیان 

ی نزنید که آنچهه در تخهم مهرغ    تخم مرغ را پیش از آن که پخته شود بر چیز»یعنی: 

های قیامت از نزد خود بههرة  زون چیزی است که خداوند آن را در رایع شود، ایاست ض

 «!.باب( قرار داده شاید شما سپاسگزاری کنید محمدعلینقطة اولی )

 

 پرهیزنکردن از فضوالت حیوان!

 ان آمده است:در بی

ن أننتم توبنون إل و وان فن  تونذرن إينخنر  منن الويثم السابع من بعد العشنر، منا @
 .(1)!تىطفون

 (28)بیان عربی، ص 

آیهد پرهیهز   هفدهم آن که از آنچه از حیوان )سگ و خهوک و...( بیهرون مهی   »یعنی: 

 «!.مگر این که لطافت را دوست داشته باشید ،نکنید

 

                                      
 درست است و نون جمع در حالت نصب باید حذف شود. «ان تلطفوا» در اینجا -(1)



   

 

 

 

 

 ﴾001﴿    ماجرای باب و بهاء

 است! محمدعلیقبلة عبادت خودِ 
 گوید:در بیان می

سنتقر ثنم منن قبنل مثنل منن بعند ين إلنی أ (1)نقىنبينقىنب ينما القبىة من نظهنره متنی قل إ@
 .!تعىمون

 (34)بیان عربی، ص 

سهو   سهازیم، آن کهس بهه ههر    همانا قبله کسی است کهه او را ظهاهر مهی    :بگو»یعنی: 

آنگاه حکم گذشته را مانند د(! گردد تا آن که قرار و آرام گیرد )بمیربگردد، قبله هم می

 «!.حکم آینده بدانید

 

 مجاز نیست! ،خرید و فروش دارو

 در بیان آورده است:

عون ول تشترون يل تبسکرال ونولْعها ل تمىکون و )!( الدواء ثم المنتم ثامن أثم ال@
 .(2)!ن تصنعونکنتم توبون أ  ال بمول تستعمىون إ

 (42)بیان عربی، ص 

شما انواع داروها و مسکرات را نباید مالک شوید و نباید آنها را  :کههشتم آن »یعنی: 

 «!.دارید که بخواهید بکنیدبخرید و بفروشید و به کار بندید، مگر آنچه را دوست می

 

 !محمدعلیروز خدمت به  19

 نویسد:در بیان می

فننع ر يومنناً فننی ظهورهننا و ين تخنند  النقطننة تسننعة لْعشننر کننل نفننس أثننم الخننامس کتننب لْعىننی  @
 .(3)!ن تدرکونعون أينتم تستطر اللْعمال إن أيخ ذلكذا لْعفی قل لْعنکم إ

 (41)بیان عربی، ص   

                                      
 ردد.گبرمی« القبلة»ضمیر مستتر در فعل در اینجا به  به صیغة مؤنث باید گفته شود، زیرا« تنقلب» -(1)

 زائدند. –خاطر قواعد زبان به  –ها برای نهی آمده تا آخر عبارت، نون« ال تملکون»از  -(2)

 نون جمع در اینجا )در حالت نصب( باید حذف شود. -(3)



   

 

 

 

 

 ﴾000﴿    ماجرای باب و بهاء

( را بهه هنگهام   محمهد علهی پنجم آن که بر هر کسی مقرر شده که نقطة اولی )»یعنی: 

ند، از شما روز خدمت کند و این حکم در صورتی که خود او عفو ک 19ظهورش مدت 

 «!.اگر بتوانید آن را درک کنید ،کار بهترین اعمال استاین  برداشته شده است، بگو

 

 بیش از یک کتاب نباید داشت!

 در بیان آمده است:

ن تمىکننن فننوق لْعنند  الواحنند مننن کتنناب وإ ن لان أيننقننل السننابع نهننی لْعنننکم فننی الب@
 .!ة لْعشر مثقاًل من ذهب حدًا فی کتاب اهلل لعىکم تتقونمنکم تسعىم يتمىکتم فى

 (55)بیان عربی، ص 

بگو هفتم آن که در کتاب بیان نهی شده اید که البته نباید بیش از یهک عهدد   »یعنی: 

مثقال طهال بپردازیهد کهه ایهن حهدی       19و اگر داشتید الزم است که  ،کتاب داشته باشید

 «!.است در کتاب خدا شاید پرهیز کنید

 

 مثقال قند دهید! 19هرروز به مؤذن 

 در بیان آورده است:

ذا انقطنع الصنول لْعنن إسنمع منن حنولکم و يمکنان  فني (1)تؤذننون نکم أيوکتب لْعى@
ض يىة تسعة ولْعشر مثقالً من القند البيو  وليکل   ؤذن فييلی ما بىغن إين ىممنه إينفس فى

 .!نفسکماللْعىی لعىکم تراقبون أ
 (59)بیان عربی، ص 

ذان شهنوند، ا تهان صهدا را مهی   بر شما مقرر شده است در جایگاهی که پیرامون»یعنی: 

 19بگویید و اگر صدای کسی قطع شد )اذان نگفت( الزم است کهه در ههرروز و شهب    

 «!.خودتان باشیدشاید که مراقب  ،ن برساندمثقال قند سپید اعلی به مؤذّ

 در هر دقیقه پنج مثقال الماس!

                                      
 در اینجا باید حذف شود.نون جمع  -(1)



   

 

 

 

 

 ﴾002﴿    ماجرای باب و بهاء

 خوانیم:می لدر لوح هیک

قننة يکننل  ق  ىممنننه فننیيع فىيسننتطيه بمننا ظهننره اهلل ثننم رضننا يلقنناء مننن  كدر يننومننن لننم @
 .!امة لتتقونيو  القيا خىق! ين وبط لْعنه کل لْعمىه أيلماس و خمس مثقال من ال

 (19الدین، ص  ل)لوح هیک

و آنگهاه بهه قهدر     ،کنهد درنیابهد  هرکس دیدار کسی را که خدا آشکارش می»یعنی: 

ای پهنج مثقهال   توانایی خود خشنودی او را به دست نیاورد، الزم اسهت کهه در ههر دقیقهه    

 «!.ای خلق! از روز قیامت بترسیدشود. بپردازد و همة اعمالش نابود می الماس

 

 برگ درخت بخورید!

 در لوح هیکل آمده است:

ره اهلل ومنننن ينننؤمن بنننه لتسنننافرون. وأننننتم منننن يظهننن أن ل تسنننافرون إل هلل وأننننتم إلننن @
 .!رض تمشونتأكىون وبأرجىكم فوق الشجار تأخذون و يأمركم ورق ال

 (25ین، ص )لوح هیکل الد

کند و نیز نکنید و به سوی کسی که خدا آشکارش می تجز برای خدا مسافر»یعنی: 

دههد کهه بهرگ درختهان را     به سوی مؤمنان به او سفر کنید و )خدا( بهه شهما دسهتور مهی    

 «!.بگیرید و بخورید و روی زمین با پای )پیاده( راه بروید

 

 برابرِ با یک! پنج
 :در لوح هیکل الدین آمده است

قننرين ول  شننبه ول يكننن لننه لْعنندل ول كفننو ل نننه فيننه مننا لننمأن الْعرفننوا حننق البيننان ف @
 .!نتم في شئون الخمس تنظرونمثال أ

 (21)لوح هیکل الدین، ص 

حق کتاب بیان را بشناسید که در آن چیزهایی وجود دارد که برای آنها نظیهر  »یعنی: 

 «!.پنج مقام بنگریدو همتا و شبیه و قرین و همانند نیست، شما در این 



   

 

 

 

 

 ﴾003﴿    ماجرای باب و بهاء

کهه بها الفهاظ     –آن پهنج مقهام را جهز یهک مقهام       ما هرچه نگریسهتیم مؤلف گوید: 

 ندیدیم!. –گوناگون تکرار شده اند 

 

 حرمت مالقات با طبقات مردم
 نویسد:در بیان فارسی می

اقتران نفسی با غیر سخن خود و بر عرفی که کل بر او ظاهرند بر  ،حرام شده در بیان»

علما در سلسلة خود و حکهام در سلسهلة خهود و تجهار در سلسهلة       مالحظة آن.کل است 

 .(1)«خود رااب در حد سلسلة خود تا آن که هیچ نفسی نبیند غیر جنس خود و سایر کسّ

 

 بیان عربی و بیان فارسی

 نویسد:در بیان عربی می

 .!نيستطيعون ما نمل اهلل يدركو  م له بيان فارتي لىذينبيان لْعربي موبوب و @
 (57، ص )بیان عربی

و بیهان فارسهی بهرای کسهانی کهه اسهت کهه         ،بیان عربی محبوب اسهت کتاب »یعنی: 

 «.توانند آنچه را خدا )در بیان عربی( نازل کرده ادراک کنندنمی

دشهوارتر از بیهان عربهی او     محمهد علهی با این قید که فهم بیان فارسی مؤلف گوید: 

نکشیده انباشته شده است، بسیار های آبکه از عربیاست، زیرا بیان فارسی عالوه بر آن 

 هایی از آن را مالحظه فرمودید.مغلق و گنگ نوشته شده چنانکه نمونه

برگزیهده شهد تها خواننهدگان ارجمنهد      بهاب   محمهد علهی ها از میان کلمات این نمونه

 .تواند ناسخ هرکتاب و آیینی باشد!؟داوری کنند که آیا این شریعت نوین می

« بیهان عربهی  »در سهتایش از سهخنان خهود در آغهاز      محمدعلیب اینجا است که جال

 نویسد:می

                                      
 .246بیان فارسی، ص  -(1)



   

 

 

 

 

 ﴾004﴿    ماجرای باب و بهاء

بعینه، این واحد همان واحد قرآن است... فرق این است که هزار و دویست و هفتهاد  »

 .(1)«!!سال کلمات ترقی نموده

از کتهاب   251و  249در صهفحة  « قهرآن مجیهد  »و باز در اثبات برتری آثار خود بر 

 نویسد:می« فارسیبیان »

احهدی از اولهین ظهاهر     تی که خداوند به نقطة بیان عطا فرموده تا امهروز بهر یهدِ   حجّ»

حجهت بهر    ،نشده، کسی در کتاب خود آیات اهلل را نویسد و فرستد که بهه یهک آیهة آن   

 لسان آیات من عنداهلل نازل نمایدمنزل علیه بالغ گردد و جواب هر نفسی را که خواهد به 

مخاطب غیهر رسهول اهلل نشهده و بهر      ر فرقان که جوهر ظهورات قبل بودهدر ظهوزیرا که 

بلکه اگر نازل فرموده به لسهان اعهراب    تنحو کتابکسی آن حضرت نازل نفرموده آیه به 

( از تهر اسهت)!  مصطلحة آن زمان بود)!(... و حال آن که شبهه نیست که آیات بعد اعظهم 

 .(2)«!ليها،ها، إمن هبا، مبا ال هناية هلا،آیات قبل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
 .4عربی، ص  بیان -(1)

مصهطلح  »کافی نیسهت کهه ایشهان:     محمدعلیآیا همین یک دلیل استوار و برهان پایدار بر رسالت  -(2)

تعبیر فرموده اند؟ به راستی که منکران این معجهزة  «! لسان اعراب مصطلحه»را به شکل « لسان عرب

 بیانی انصاف ندارند!.



   

 

 

 

 

 ﴾005﴿    ماجرای باب و بهاء

 

 

 

 

 

 

 ءِدر احوال و آثار بها
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 ﴾006﴿    ماجرای باب و بهاء
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 حسینعلی بهاءسوابق  

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 ﴾007﴿    ماجرای باب و بهاء

 علیهای حسینآموخته
متولد شد. بنهابراین، وی  هه.ق.  1233علی مازندرانی )ملقب به بهاءاهلل( در سال حسین

 نویسد:میکواکب دریه ر گتر بود، چنانکه آیتی درشیرازی بز محمدعلی دو سال از

. دیگهر  (1)«از نقطة اولی بیشتر بوده ن فاصله بوده و سن حضرت بهاءاهللدو سال فیمابی»

 مورخان بهایی نیز بر این امر اتفاق دارند.

شد، بهائیهان او را  داشت و از اهالی نور مازندران شمرده مینام عباس  ،علیپدر حسین

 تی:خوانند و به قول آیمیرزای بزرگ می

 ده از منشهیان و مقام انشهاء دربهاری را احهراز نمهو     در عهد سلطنت محمد شاه غازی»

 بود. (2)«مستوفیان معروف و از ارباب قلم و انشاء قملداد شده

رسهد کهه او را   ای پدید آمهد و بسهیار عهاری بهه نظهر مهی      علی در چنین خانوادهحسین

بود که فرزندان خود را به تحصیل  خواندن و نوشتن آموخته باشند، زیرا رسم اعیان ایران

در کتهاب   حسهینعلی بههاء  داشتند، با ایهن همهه   می زبان فارسی و مقدمات عربی و غیره وا

 :ادعا نموده است که« اقدس»

 .(3)!ثإنا ما  خىنا المدارس وما طالعنا المباح@
 .(4)«ما به مدارس داخل نشده ایم و مباحث گوناگون را نخوانده ایم»یعنی: 

« نظـر اجمـالی در دیانـت بهـایی    »)مبلهغ بههایی( نیهز در کتهاب     یزدانی احمد 

 نویسد:می

از سُاللة نجبا و بزرگان و وزراء و اهل نور مازندران بوده انهد، و در عههد صهباوت و    

 .(1)«ای نفرمودندشباب به هیچ وجه تحصیل علم و تلمذ در مدرسه

                                      
 .259، ص1الکواکب الدریة، ج -(1)

 .254، ص 1ج ،دریةالکواکب ال -(2)

 .1314، چاپ بمبئی )مطبعة ناصری( سنة 29کتاب اقدس، اثر بهاء، ص  -(3)

گوید: کالم الهی است، چگونه خدای سبحان می –چنانکه بهاء ادعا داشته  –شگفتا اگر این سخن  -(4)

ذکور فتهار مه  گرفت که خدا به مدرسه رود؟ و چنانچه ما به مدارس داخل نشده ایم! مگر انتظار می

 علی سر زده، پس ادعای وحی و نبوت کدام است!؟.از خود میرزا حسین



   

 

 

 

 

 ﴾008﴿    ماجرای باب و بهاء

خوانهدن  نتوانسهته انهد درس   ولی مبلغان و مورخان دیگر بهایی به دلیل شواهد روشن

حضـرت بهـاء   »را انکار کنند و ناچار بدان اعتراف نموده انهد، در کتهاب    حسینعلی بهاء

 نویسد:می حسینعلیدر بارة  18)مبلغ بهایی( ضمن صفحة فیضی اثر محمد علی « اهلل

 !«نزد پدر و بستگان خود آموخته استاز قرار معلوم نوشتن و خواندن را »
)ملقب به فاضل مازنهدرانی( اسهت   اسداهلل مازندرانی میرزا  ،ترصریح از همة ایشان

 نویسد:خواندن باب و بهاء میدر بارة درس« اسرار اآلثار خصوصی»که ضمن کتاب 

زد معلمی کامل به وضع و مقهدار  ذ سید باب به صغر سن در مکتب شیراز نچون تلمّ»

سهید کهاظم   حضهر درس حهاجی   م در تاریخ و حضهور چنهدی در م  سلّمُ ،خور آن ایامدر

و آثار خطی به غایت  ،در ایام شباب نیز مصرح در کلمات خودشان استرشتی به کربال 

ناخواندگی( ایهن اسهت کهه    ت )درسباشد، مرادشان از اُمیّزیبایشان در دسترس عموم می

ماننهد شهیخ احسهائی و     –ه به ترتیب و تدرج از مقدمات به درجات عالیه تحصیالت علمیّ

بهاءاهلل ند... و نسبت به شخص ننمود –شان و غیر هم از علما رشتی و علمای اصحابسید 

دهد که زیبهائی خهط   شان گواهی میو خطوط ایشان و اخوان ،همین نحو استنیز تقریباً 

ههای  والد تقریباً به آنان نیز رسید، ولی در تحصیل عربهی مختصهر و همهان انهدازة عرفهان     

باب( در آن بودنهد ههم قهدم نگذاشهتند و لحهن       محمدعلی شیخی که شخص نقطه )یعنی

هها(  تا به شیخیین )شهیخی  ،تر استآثارشان به مذاق اشراقیین و رواقیین و امثالهم نزدیک

 .(2)«دانستندوالد ایشان را شخص عارف مشرب، اما نه عالم می

آموخته را و نوشتن و مقدمات عربی  نخواند ،در خانة پدری حسینعلیین، میرزا بنابرا

بود و در اثر مجالست با حکیمان و صوفیانی که با پدرش مهراوده داشهتند، در حهد خهود     

 ای از کاالی آنها اندوخته بود.توشه

                                                                                            
 1329ا بهدیع برابهر به    117، سهال  14دانهی، ص  نظر اجمالی در دیانت بههایی، اثهر احمهد یز    -(1)

 شمسی.

 (.124)بدیع  193تا  191اسرار اآلثار خصوصی، تألیف اسداهلل مازندرانی، ص  -(2)



   

 

 

 

 

 ﴾009﴿    ماجرای باب و بهاء

بهه شهمار    حسهینعلی که از مخالفهان دعهاوی   )عزیه خانم( این حقیقت را خواهر وی 

و در آنجها   ،تگهواهی نمهوده اسه    !تنبیه النائمین@ای به عنوان فت، در خالل رسالهرمی

 نویسد:( در بارة پدرش میحسینعلی)پسر عباس عبدالبهاء خطاب به 

بهودن  جناب میرزا ابوی که از بدایت عمر که به حهد بلهوغ رسهید بهه واسهطة فهراهم      »

اشهته آنهی خهود را از    اشهتغال بهه درس و اهتمهام بهه مشهق د      اسباب و گردآمدن اصحاب

یل مقهدمات عربیهت و ادبیهت بهه علهم      گذاشته، پهس از تحصه  فارغ نمی تحصیل مقدمات

که اغلب روز و چنان ده که به فواید این دو نائل آیندحکمت و مطالب عرفان مایل گردی

 .(1)«شان و مجالست عرفا و درویشان مشغول بودشب ایشان به معاشرت حکمای ذی

چیزی نیست کهه تنهها    گیری وی از مجالس عرفابا صوفیان و بهره حسینعلیهمنشینی 

های روشن و صریحی گواهی داده باشد، بلکه در تواریخ بهائیان نیز نشانه اهرش بدانخو

به نقهل از منشهآت    !کواکب الدریه@توان مالحظه کرد، چنانکه مؤلف از این امر را می

کهه  قزوینـی  میرزا نظر علـی  را در مجلس  حسینعلی بهاءحظور  ابوالفضل گلپایگانی

کهه  « ل و رقـائم ئرسـا ». و در کتاب (2)ت کرده استحکای زبدة عرفای آن روزگار بود

 .(3)های گلپایگانی را گرد آورده اند نیز بدین امر تصریح شده استای از نوشتهمجموعه

باب را سهپری  شه مازندرانی )که بعدها به بههاءاهلل ملقهب شهد( ایهام      حسینعلیبدینسان 

به قول ازی بدو رسید. شیر محمدعلیندای بابیگری  سالگی 27کرد تا آن که در سن می

 آیتی:

به بیست و هفت سالگی رسید، ندای نقطة اولی از شیراز بلند شد کش رچون سن مبا»

و به تبلیغ دیگران و نصرت امهر نقطهة بیهان قیهامی      ،و به مجرد استماع نداء تصدیق فرمود

 .(4)«فرمود... و باب مکاتبه بین باب و بهاءاهلل مفتوح شدشایان 

                                      
 .4تنبیه النائمین، ص  -(1)

 .265، ص 1ج یة،الدر الکواکب -(2)

 .58رسائل و رقائم، گرد آوردة روح اهلل مهرانجامی، ص  -(3)

 .257 ، ص1ج ،یةالدر الکواکب-(4)



   

 

 

 

 

 ﴾021﴿    ماجرای باب و بهاء

ربی و بخشی از حکمت عالوه بر مقدمات فارسی و ع حسینعلیهای هبنابراین، آموخت

بهاب )بهاطنیگری و شهیخیگری...( بهود      محمدعلیهای مقداری از آموزش و عرفان قدیم

و از ایهن مجموعهه    ،که در خالل مطالعة آثار بهاب و مکاتبهاتش بها وی از او فهرا گرفهت     

ولی عبدالبهاء( آن را به میدان آورد. گری را بنیان نهاد و به دستیاری پسرش )عباس بهایی

نمایی کار پهدرش تحصهیالت وی را بهه    جای شگفتی است که عباس افندی برای بزرگ

ده و همنشینی او را با عرفا و حکما کتمان کرده اسهت، چنانکهه در کتهاب    ونم ارانککلی 

 نویسد:می« مفاوضات»

درشان از وزرا بود نه از ( در چنین وقتی ظاهر شدند، پحسینعلی بهاء) کرجمال مبا»

م که در مدرسه علمی نیاموختند و بها علمها و فضهال    سلّو در نزد جمیع اهالی ایران مُ ،علما

معاشرت ننمودند، در بدایت زندگانی در کمال خوشی و شادمانی ایامی بهه سهر بردنهد و    

 .(1)«شان از بزرگان ایران بودند نه از اهل معارفمؤانس و مجالس

 باید پرسید:

 همگی از معارف دور و از علم و حکمت مهجور بوده اند؟ ،آیا بزرگان ایران

آیا حضور بهاءاهلل در مجلس میرزا نظر علی قزوینی همنشینی بها اههل عرفهان شهمرده     

 شود؟نمی

سهواد و ناآگهاه   آیا پدری که به قول عباس افندی از وزرا بوده است، فرزندش را بهی 

 آورد؟یبار م

بهه   حسینعلی بهاءبودن میرزا و امیسوادی بی ةاب و مکاتبة با او نشانآیا مطالعة آثار ب

 آید؟.شمار می

گلپایگانی( در بارة آیا گواهی خواهر بهاءاهلل و تأیید مبلغان بهایی )مانند مازندرانی و 

همگی دروغ است؟ و آیا این افراد از اهالی ایران نبوده اند و از سهرزمین   تحصیالت بهاء

 و گواهی داده اند!؟.دیگری آمده 

                                      
 م. 1918، چاپ لیدن، سال 21ص بهی فی مفاوضات عبدالبهاء،النور األ -(1)



   

 

 

 

 

 ﴾020﴿    ماجرای باب و بهاء

کند بنگرد آشکارا مالحظه می حسینعلی بهاءهرکس از راه پژوهش و تحقیق در آثار 

کهرده  رفته و از کتب و اشعار و آثار ایشهان اقتبهاس مهی   که وی در پی عرفای گذشته می

را در سلیمانیة عراق )پیش از آن که ادعای خهود را  « هفت وادی»است، چنانکه کتاب 

تقلیهد نمهوده   عطار نیشابوری اثر « منطق الطیر»نگاشته و در آن کتاب از  آشکار کند(

 نویسد:است، چنانکه در آغاز این رساله پس از حمد و صلوات می

ه معین نموده اند، چنانچه بترا مسکن خاکی به وطن الهی هفت ر مراتب سیر سالکان»

 .(1)«بعضی هفت وادی و بعضی هفت شهر ذکر کرده اند...

شود که عرفا مکرر در کتب خود شمرده می« مراتب سبعة سلوک»دی همان هفت وا

گانهه سهخن   ههای هفهت  به تفصهیل از وادی عطار و به ویژه شیخ  ،آنها را توضیح داده اند

 های مزبور به ترتیب عبارتند از:گفته است. وادی

 وادی طلب. -1

 وادی عشق. -2

 وادی معرفت. -3

 وادی توحید. -4

 .وادی استغنا -5

 وادی حیرت. -6

 وادی فقر و فنا. -7

 که در دیوان مثنوی گوید:مولوی 

 ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم            هفت شهر عشق را عطار گشت   

 نماید.گانه در کتاب او اشاره میهای هفتبه منطق الطیر شیخ عطار و شرح وادی

ای از اشهعار آن را  ه و پهاره با دیوان مثنوی مولوی هم سر و کار داشهت  حسینعلیمیرزا 

خهوانیم کهه   مهی « مجموعـة الـواح بهـاءاهلل   »کرده اسهت. در  برای مریدانش تفسیر می

 را پرسید:مولوی معنای این بیت  حسینعلی بهاءشخصی از 

                                      
 .96و  95، هفت وادی، ص 3آثار قلم اعلی، ج  -(1)



   

 

 

 

 

 ﴾022﴿    ماجرای باب و بهاء

 ئی با موسئی در جنگ شدموسِ            چون که بیرنگی اسیر رنگ شد 

 مش سلمان بود( چنین نوشت:در آنجا آمده که بهاء در پاسخ آن شخص )که نا

لق است، بعضی حق را بحر و خای سلمان! عرفا را در امثال این مقاالت بیانات بسیار »

ر، حادث است و وگویند از صُوَر است و صامواج را می را امواج فرض گرفته و اختالف

 . و در صور هم بعضهی بیانهات  (1)د از خلع صور جمیع به بحر راجع یعنی حقیقت بحرندعب

دیگر نموده اند که ذکر آن در این مقام جائز نه... باری جمیع اشیاء را مظاهر تجلی ذاتهی  

دانند، و تجلی را هم سه قسم ذکر نموده اند، ذاتی و صفاتی و فعلی، و قیام اشهیاء  حق می

ر شود سامعین را به شأنی ها ذکو اگر این مطالب به تمام ،را به حق قیام ظهوری دانسته اند

ذ نماید که از عرفان جوهر علم محروم مانند، و همچنین به کون اعیان ثابته در اخ کسالت

ق ائق األش ياء كائن ة يف ذات ه ح»: ای عهارف گفتهه  ذات قائل شده اند، چنانکه یکی از حکمه 
 :گوینهد عطی شیء را فاقد شیء ندانسهته انهد و مهی   چه که مُ «فاض هاتعاَل بنحو أشرف مث أ

در این مطلب شرحی مبسوط نوشته و حکمای عارفین و  (2)بمحال است، چنانکه ابن عر

متأخرین به مثل صدر شیرازی و فیض و امثالهما در رضراض ساقیة ابن عرب مشی نموده 

 .(3)«اند...

در مجالس اههل عرفهان    حسینعلیتوان ادعا کرد که میرزا آیا با وجود این سخنان می

ابن عربی و عطار و مولوی و چون: کرده و از کتب عارفان و حکیمانی همشرکت نمی

 خبر بوده است؟.و دیگران به کلی بیصدرالدین شیرازی و فیض کاشانی 

                                      
میرزا حسهینعلی از آن یهاد کهرده و در آثهار صهوفیان و عارفهان بهرای اثبهات         این تمثیل عرفانی که  -(1)

خیهزد، بلکهه در اثهر    شود درست نیست، زیرا موج بحر از خهود آن برنمهی  دیده می« وحدت وجود»

بلکه غیر از معلول است یعنی  ،آید و علت عین معلول و متحد با آن نیستفشار هوا بر آب پدید می

 ، دو امر مغایر با یکدیگرند.فشار هوا و موج دریا

 مقصود، ابن عربی طائی اندلسی، عارف مشهور است. -(2)

 1328، چاپ قاهره، مطبعهة سهعادت، سهنة    146تا  138مجموعة الواح بهاءاهلل )لوح سلمان(، ص  -(3)

 هه.ق.



   

 

 

 

 

 ﴾023﴿    ماجرای باب و بهاء

کهه پسهرش   گهاه درسهی نیاموختهه و چنان   ههیچ  حسینعلی بهاءتوان پذیرفت که آیا می

سهواد و دور از هرگونهه   ادعا نموده اسهت: همنشهینان وی تنهها وزرای بهی    عباس افندی 

 معارف بوده اند؟.

 مـال محمـد بـاقر   های اعتراف نموده در کودکی با کتاب حسینعلی دشگفتا که خو

تهر از آش!  های داغآموخته است، ولی کاسهسر و کار داشته و از آنها درس میمجلسی 

خواننهد، نادیهده   پذیرنهد و هرچهه را در آثهار بههاء در ایهن زمینهه مهی       اعتراف وی را نمی

 گیرند.می

آن را از سخنان میهرزا  « اشراق خاوری»که مبلغ بهایی  «مائدة آسمانی»در کتاب 

 نویسد:گرد آورده است، از قول وی می حسینعلی

این مظلوم در طفولیت در کتابی که نسبتش به مرحوم مغفور مال باقر مجلسی بهوده،  »

 .(1)«غزوة اهل قرظه را مشاهده نمود

ناسـخ  »مطالعة کتاب  نویسنده از حسینعلیاثر میرزا « اقتدارات»همچنین در کتاب 

 .(2)!گویدسخن می« تفسیر قاضی بیضاوی»و « التواریخ

                                      
 بدیع(. 129، )مؤسسة ملی مطبوعات امری، 136، ص 7مائدة آسمانی، ج  -(1)

 هه.ق. 1311به خط مشکین قلم، سنة  284و  61اقتدارات، ص  -(2)



   

 

 

 

 

 ﴾024﴿    ماجرای باب و بهاء

 در بَدَشت حسینعلیمیرزا 
روزگهار  مـاکو  باب زنده بود و در زنهدان   محمدعلیهه.ق. که هنوز  1264در سال 

در بدشت )دهی از  –که غالباً شیخی مذهب بودند  –گروهی از پیروان وی گذرانید، می

باب از زندان با  محمدعلیان شاهرود( گرد آمدند تا در بارة رهایی بخش مرکزی شهرست

مازندرانی نیز که قبالً بهه بهابیگری گراییهده بهود، در آن      حسینعلییکدیگر رایزنی کنند، 

. تها آن زمهان   (1)را بهدو دادنهد  « بهـاءاهلل »جمع حضور یافت و در همانجا بود کهه لقهب   

مهـدی موعـود   شهیرازی را   محمهد علهی  ،نهد پیروان باب احکهام اسهالم را نشکسهته بود   

نهام داشهت   ام سلمه پنداشتند، در آنجا ناگهان زنی جسور از میان ایشان که یمسلمانان م

ای دسهت زد و مایهة   به اقدام تازه مشهور شد( طاهرهیا  العین ةقر ه)و در میان بابیان ب

ـ  حیرت دیگران را فراهم آورد، این زن که مدتی همسر  بهود و سهه   ی مال محمـد قزوین

ترک نموده به کربال رفهت و سهرانجام بهه     را فرزند از او داشت، بر اثر اختالفاتی شویش

ور دیگران ظاهر دشت، خود آراسته و بدون حجاب در حضوی در ب پیروان باب پیوست.

 )مورخ بهایی( روی به بابیان کرد و گفت:نبیل زرندی و به قول  ،شد

جشن بگیرید، امروز روز عید و جشن عمهومی   خوب فرصتی دارید، غنیمت بدانید،»

 .(2)«!است، روزی است که قیود تقالید شکسته شده، همه برخیزند باهم مصافحه کنید

 «:دریهکواکب »ل صاحب وقه موجب شگفتی یاران باب شد و به این حادث

 ،بعضی تمجید نمودند و برخی زبان به تنقید گشهودند همهمه در میان اصحاب افتاد، »

زبهانی و  قدوس )محمدعلی بارفروشهی( رفتهه شهکایت نمودنهد، قهدوس بهه چهرپ        و نزد

و حکم فاصل را موکول به مالقات طاهره و اسهتطالعات   ،مهربانی ایشان را خاموش کرد

 .(3)«از حقیقت فرمود

 نویسد:موضوع را بهتر مجسم نموده و می نبیل زرندی

                                      
 بدیع. 129، سنة 295و مطالع األنوار )تاریخ نبیل زرندی(، ص  257، ص 1، ج يةکواکب الدرال -(1)

 .298مطالع األنوار، ص  -(2)

 .131ص  1، ج ريةالکواکب الد -(3)



   

 

 

 

 

 ﴾025﴿    ماجرای باب و بهاء

مجلهس ورود فرمهود.   ناگهان حضرت طاهره بدون حجهاب بها آرایهش و زینهت بهه      »

حاضرین که چنین دیدند گرفتار دهشت شدید گشتند، همه حیهران و سهرگردان ایسهتاده    

حضهرت   کردنهد کهه دیهدن   دیدند، اینها خیهال مهی  می ،ودند، زیرا آنچه را منتظر نبودندب

حظة اندام و مشاهدة سایة آن حضرت جایز نیست، زیهرا  الطاهره بدون حجاب محال و م

و آن بزرگوار را مهرز   ،است ‘ظهر حضرت فاطمة زهرا حضرت طاهره ممعتقد بودند که 

بعضی از حاضرین به قدری مضطرب شدند کهه وصهف   شمردند... عصمت و طهارت می

ة حاضرین بود، از مشاهدة آن حال بها دسهت خهود    ملندارد، عبدالخالق اصفهانی که از ج

چنهد   شهد.  نهان دور یاد زو از مقابل حضرت طاهره فرار کرد و فر ،گلوی خویش را برید

نفر دیگر نیز از این امتحهان بیهرون نیامدنهد و از امهر تبهری کهرده بهه عقیهدة سهابق خهود           

 .(1)«برگشتند

تهر از  داد و باطن امر چیز دیگری )بسیار وسهیع ظاهر کار را نشان می ،البته این نمایش

شته بودنهد تها در   علی بارفروشی با طاهره قرار گذاو محمد حسینعلی بهاءحجابی( بود! بی

میان اعالم دارند که احکام اسالمی نسخ شده است، آنها مدعی بودنهد کهه دوران اسهالم    

بهرد،  سپری گشته و آئین نوین )بابیگری( نیز به علت آن که شارعش در زندان به سر مهی 

بیان تا آن زمهان تهألیف نشهده بهود(.     )زیرا کتاب  ،هنوز احکام خود را اعالم نکرده است

حهدود و قهوانین را   فهرا رسهیده و پیهروان بهاب موظهف نیسهتند       « فَترت»ین، دوران بنابرا

و ممکهن بهود    ،انجامیهد است که این ادعا به هرج و مرج و فساد مهی  حضرعایت کنند! وا

ای کشهیدند کهه   رو نقشهه  خورده قرار گیرد، از ایهن مورد اعتراض بسیاری از بابیان فریب

د، چهرا کهه زنهان کمتهر مهورد تعهرض شهدید واقهع         طاهره موضوع مذکور را عنهوان کنه  

روز و مقرر داشتند که بهاء و قدوس موقتاً خاموشهی گیرنهد، ولهی بهه محهض به       ،شوندمی

بههاء و طهاهره و    ،نمایش مزبور که بازیکنهان اصهلی آن   اختالف به کمک طاهره بشتابند.

 قدوس بودند، در تواریخ بهائیان به روشنی گزارش شده است.

 کند:ماجرای پشت پرده را چنین گزارش می ،کواکب دریه

                                      
 .297و  296مطالع األنوار، ص  -(1)



   

 

 

 

 

 ﴾026﴿    ماجرای باب و بهاء

ارتداد زنان سبب قتل  ،العین )طاهره( این مسئله را طرح کرد که به قانون اسالم ةقر»

باید ایشان را نصیحت و پند داد تا از ارتداد خود برگردند و بهه اسهالم   ایشان نیست، بلکه 

سهالم نسهخ شهده اسهت(     لهذا من در غیاب قدوس ایهن مطلهب را )کهه قهوانین ا     ،بگرایند

واال قدوس سعی نمایهد کهه مهرا     لفتاد مقصد حاصکنم، اگر مقبول اگوشزد اصحاب می

لی دست بردارم و از کفری که شده برگردم و توبه نمهایم،  عقنصیحت کند که از این بی

این رأی نزد خواص پسندیده افتاد و در مجلسی که قدوس به عنوان سردرد حاضر نشهده  

العهین   ةقة   ،(1)شان شده بهوده از حضهور معهاف بودنهد    تب و زکامی عارض و بهاءاهلل هم

همهمهه در میهان    .(2)نمهود و حقیقت مقصود را گوشهزد اصهحاب    ،داشتبرپرده )طاهره( 

بعضی تمجید نمودند و برخی زبان به تنقیهد گشهودند و نهزد قهدوس رفتهه       ،اصحاب افتاد

ان را خاموش کرد و حکم فاضل را زبانی و مهربانی ایششکایت نمودند، قدوس به چرپ

داد اخیهر  یقت فرمود، و بعد از مالقات قهرار موکول به مالقات طاهره و استطالعات از حق

و قدوس را به مباحثه بطلبهد و قهدوس در    این صحبت را تکرار کند العین ةق این شد که 

امها   بهود. ین کردند و چنان شد که منظهور  و ملزم گردد، لهذا روز دیگر چنمباحثه مجاب 

و حتهی بعضهی از آن    ،قهدوس بهاز همهمهه و دمدمهه فهرو ننشسهت       مبا وجود الزام و افحا

سرزمین رخت بربسهتند و چنهان رفتنهد کهه دیگهر برنگشهتند، و بهاألخره امهر را از اقهدام          

ذا وقعهت(  یشان قرآن مجید را طلبیده سهورة )إ حضرت بهاءاهلل آرامشی حاصل شد، زیرا ا

                                      
 حکمةة  جمهال مبهارک را   »نویسهد:  س افندی )عبدالبهاء( مهی اثر عبا« الوفاء ةتذکر»در کتاب  -(1)

 ، چاپ عباسیه در حیفا(.317الوفاء، ص  ة)تذکر«! عارض یعنی نقاهت عین حکمت بود نقاهتی

حقیقت مقصود آن بود که قیامت پدید آمده و احکام شهریعت نسهخ شهده اسهت، از ایهن رو       -(2)

پرده از باغ بیهرون آمهد و بهه    طاهره بی»نویسد: می« الوفاء ةتذکر»تکلیفی در میان نیست! چنانکه در 

ریدکنان: این نقرة ناقور است، این نفخة صور است، اعالم ظههور کلهی   خیمة مبارک شتافت، ولی ف

 (.318الوفاء، ص  ة؟ )تذکر«!د که چگونه نسخ شرایع شدپریشان شدن شد، جمیع حاضرین



   

 

 

 

 

 ﴾027﴿    ماجرای باب و بهاء

و چنهان دانسهتند کهه ایهن      (1)ند که قلوب اکثری بیارمیددر فرمویرا گشودند و طوری تفس

 .(2)«!وقایع بایست واقع شود

تکلیفی را توانستند فساد بیپس از آن که سر و صداها آرام گرفت و کسانی که نمی

یعنهی  تهری پدیهد آمهد!    صحنة غریببهاءاهلل تحمل کنند از بابیان جدا شدند، بنا به دستور 

و در حالی که دیگران به دنبال کجاوه پیاده  ،ای خلوت نمودندکجاوهطاهره و قدوس در 

 آهنگ مازندران کردند. ،پیمودند و آوازخوانانراه می

 نویسد:در این باره مینبیل زرندی 

یاران به صوب مازندران توجه نمودند، حضرت بههاءاهلل   ،پس از خاتمة دورة بدشت»

علی بارفروشهی( و طهاهره سهوار    وس )محمهد دّای امر فرمودند تهیه شود، جناب قکجاوه

آورد و کجاوه شدند و به طرف مازنهدران رفتنهد، طهاهره در بهین راه اشهعار بهه نظهم مهی        

پیمودنهد بهه صهدای بلنهد آن اشهعار را      فرمودند یاران که در دنبال کجاوه پیاده راه میمی

 .(3)«!بخوانند

 نمایش بستند؟.نتیجة این کار چه بود و یاران باب چه طرفی از این 

کهاری روی  وس این بود که گروهی از بابیان بهه تبهاه  نتیجة نمایش بهاء و طاهره و قدّ

در نبیل زرنـدی  و به اعتراف  ،مازندران را بر ضد خود برانگیختند روآوردند و مردم غی

 «:مطالع األنوار»

                                      
بهشهتیان و دوزخیهان آمهده اسهت، و تصهریح      سورة واقعه در شرح وقهایع رسهتاخیر و احهوال     -(1)

 ﴿های بهشت پاداش اعمالی اسهت کهه در دنیها صهورت پذیرفتهه      که نعمتکند می      

    ﴾ .(24) های نامشروع و اصرار بر گناه بزرگی ذرانیهای دوزخ نیز کیفر خوشگو رنج

 ﴿قهبالً انجهام گرفتهه     است کهه                               

﴾ .(45  46و)   بنابراین، از سقوط تکلیف در این جهان خبری در سورة واقعه نیسهت، و میهرزا .

 ها را آرام ساخته.بابی« تفسیر به رأی»حسینعلی به شیوة 

 .131ص ، 1، ج یةالکواکب الدر -(2)

 .299مطالع األنوار، ص  -(3)



   

 

 

 

 

 ﴾028﴿    ماجرای باب و بهاء

ر شهدند، و  وحین توجه به مازندران چون به قریة نیاال رسیدند، جمعیتی به آنها حمله»

ی نفهس بهه کسهر حهدود     پروا که از روی هواشدیدی از دست اعداء بر آن عدة بی بالی

 .(1)«وارد شد پرداخته بودند

ع امهر  لَه طْمَ»د کهه  در خهور آن بهو   ،دولدآههای فسها  بها ایهن نیرنهگ    حسینعلی بههاء آیا 

 .(2)چنانکه خود ادعا نموده است!؟شود، آن « خداوندی

 

 یبهاء و سفیر روسیة تزار
بهاب بهه قتهل رسهید، شهش تهن از بابیهان بهه قصهد کشهتن            محمهد علیپس از این که 

و یکهی از آنهان بهه سهوی شهاه تیهر        ،کمین کردند« نیاوران»در ناصرالدین شاه قاجار 

و از آن شهش   ،افکنده کتف وی را مجروح ساخت، ولی شاه از این واقعه جان به در برد

ان فهرار را  رتهه های سرشهناس  این حادثه بابی تن یکی کشته و بقیه دستگیر شدند، در پی

توطئهة قتهل    برقرار ترجیح داده و به عراق گریختند، برخی از ایشان بهه جهرم شهرکت در   

را از جملة آنان باید شمرد، چیهزی کهه در اینجها     حسینعلی بهاءمیرزا دستگیر شدند که 

ههاءاهلل حمایهت   به وسیلة سهفیر خهود از ب   دولت روسیهشود آن است که مایة شگفتی می

تهر درخواسهت کهرد! و ایهن     نموده و آزادی وی را از زندان شاهی با اصرار هرچهه تمهام  

نیز بهدان تصهریح    حسینعلی بهاءه خود کنه تنها مورخان بهایی اذعان دارند، بل موضوع را

 کرده است!.

 خوانیم:می« یهکواکب در»در 

و ههم زنجیرههای آن یگانهة     هها این مسئله خالی از اهمیت نیست که تمام هم زنهدان »

                                      
 .311مطالع األنوار، ص  -(1)

محمهد بهاب نیهز قهرار     در اینجا ذکر این نکته الزم است که نمایش مزبور، مورد موافقت علهی  -(2)

« طهاهره »ها ماجرای بدشت را بر او گزارش نمودند و از گرفت، و به قول مورخان بهایی: چون بابی

چه گویم من در حق نفسی که خـدا او  »در پاسخ ایشان گفت:  محمدد، علیشکایت کردن

 (.111، ص 3)ظهور الحق، اثر مازندرانی، ج «! را طاهره نامیده



   

 

 

 

 

 ﴾029﴿    ماجرای باب و بهاء

و خهود آن حضهرت بها همهة      ،آفاق )بهاءاهلل( طعمة شمشیر قهر و غضهب سهلطانی شهدند   

شهرت و اهمیت از حبس مستخلص گشت، و اگرچه شاید دست قنسول روس بر نجهات  

قهار آن بزرگهوار ههم دخالهت     یمنة نطق و بیهان و سهکینة و  هآن حضرت مددی داده ولی 

 .(1)«!داشت

« شهاید »صاحب کواکب دریه از کمک سفیر روسیه بها واژة   شودظه میچنانکه مالح

در آن لَعَلَّ ولَیتَ در آثار بهائیان به صراحت آمده و جهای   کند، ولی این موضوعیاد می

 نیست.

 نویسد:می« قرن بدیع»)چهارمین رهبر بهائیت( در کتاب شوقی افندی 

چهاه ظلمهانی از ههر جههت      وسائل استخالص آن یوسهف رحمهانی )بههاءاهلل( از آن   »

طههرف وسههاطت و دخالههت پههرنس از یههک  ،فههراهم گردیههد و ابههواب سههجن مفتههوح شههد

سههفیر روس در ایههران کههه بههه جمیههع وسههائل در آزادی حضههرت بهههاءاهلل    (2)دالگههورکی

ود فهراهم  دُبکوشید... موجبات استخالص و نجات هیکل مبارک را از چنگال دشمنان لَه 

 .(3)«!آورد

کند، نقل میبهاءاهلل در همان کتاب از خود شوقی عبارتی است که تر از این واضح

 بدین مضمون:

یده اهلل أ –ایامی که این مظلوم در سجن اسیر سالسل و اغالل بود، سفیر دولت بهیه »

نهایت اهتمام در اسهتخالص ایهن عبهد مبهذول داشهت و مکهرر اجهازة         –تبارک و تعالی 

یهن  ههران( در اجهرای ا  ز علمهای مدینهه )شههر ت   ا ولی پاره ،خروج از سجن صادر گردید

منظههور ممانعههت نمودنههد تهها بههاألخره در اثههر پافشههاری و مسههاعی موفههور حضههرت سههفیر  

أیده اهلل تبهارک و   –استخالص حاصل گردید، اعلی حضرت امپراطور دولت بهیة روس 

                                      
 .336، ص 1الکواکب الدریّه، ج  -(1)

(2)- Prince Dolgorouki. 

)مؤسسهة ملهی    44و  43قرن بدیع، قسمت دوم، اثر شوفی افندی، ترجمة نصراهلل مودت، ص  -(3)

 بدیع(. 125ات امری، مطبوع



   

 

 

 

 

 ﴾031﴿    ماجرای باب و بهاء

و این معنی علهت حسهد و    ،حفظ و رعایت خویش را فی سبیل اهلل مبذول داشت –لی اتع

 .(1)«!الی ارض گردیدهَبغضای جُ

تشهکر کهرده و   امپراطـور روسـیه   به تأکیهد از  « بینمُ»در کتاب  حسینعلی بهاءباز 

 نویسد:می

 غ اللسفرائك إذ كنت يف الس جن م ت السالس ل واأل يا ملك الروس... قد نصرين أحد»
 .(2)«قام العظيمإياك أن تبدل هذا امل ،به علم أحد إال هو بذلك كتب اهلل لك مقاماً مل حيط

ی که در زندان در زیر زنجیرهها و  روس... یکی از سفیران تو هنگام ای پادشاه»یعنی: 

خدا برای تهو مقهامی ثبهت کهرده اسهت کهه        ،به خاطر این کار دها بودم مرا یاری کرد.نب

 «!.یابد، مبادا این مقام بزرگ را تبدیل کنیدانش هیچکس بدان احاطه نمی

گیهری از آن مها را در شهناخت بهتهر     آیهد کهه پهی   شی پهیش مهی  در اینجا ناگزیر پرس

 دهد، پرسش مزبور این است:مازندرانی یاری می حسینعلی

در شرایطی که پادشاه کشوری مورد سوء قصد قرار گرفته و گروهی را به اتهام ایهن  

ای بهرای نجهات یکهی از متهمهان     کار زندانی کرده اند، به چه دلیهل سهفیر کشهور بیگانهه    

و  ،شهوند و جز زندانی مزبور همگی طعمة قههر سهلطانی مهی    ،کندت و پافشاری میوساط

به یهاران فهراری خهود     دهند که از کشور بیرون رود وتنها به همان یک زندانی اجازه می

 بپیوندد!؟.

داننهد کهه میهان شهوهر خهواهر      دل این امر را نتیجة یک رابطة عادی مهی بهائیان ساده

 الگورکی پیدا شده بود!.و پرنس د حسینعلی بهاء

ح اأقـد »ین مشهور بهایی است ضمن کتهاب  غلکه از مبعبدالحمید اشرق خاوری 

 نویسد:در بارة این رابطه می« الفالح

سهفیر   ، از شوهرش خواست کهه از خواهر بهاءاهلل که زوجة منشی سفارت روس بود»

گنهاه  را کهه بهی  روس درخواست کند اگر ممکن است وساطت بهاءاهلل نماید و بهرادر او  

                                      
 .76قرن بدیع، قسمت دوم، ص  -(1)

 بدیع(. 121)مؤسسة ملی مطبوعات امری،  58کتاب مبین، اثر حسینعلی بهاء، ص  -(2)



   

 

 

 

 

 ﴾030﴿    ماجرای باب و بهاء

وجة خود را پهذیرفت و بهه طهور    زمحبوس شده از زندان برهاند، میرزا مجید درخواست 

خصوصی از سفیر روس درخواست مساعدت کرد، سفیر نظر به محبتی که به منشی خود 

داشت به میهرزا آقاخهان صهدر اعظهم پیغهام فرسهتاد و تحقیهق و رسهیدگی شهروع شهد و           

شهاه  األمر صهدر اعظهم و موافقهت    از چهارماه حبس حسب  ثابت و پسگناهی بهاءاهللبی

مقرر شد که بهاءاهلل آزاد شود، ولی در تهران نماند و او را به بغداد نفی کردند و با اهل و 

و جمعهی از   ،عیال و بستگان در فصل زمستان و سرمای شدید آنها را بهه بغهداد فرسهتادند   

برسانند، خواهر بهاءاهلل از بیم ان را به بغداد دند که ایشرکسربازان و عوانان را همراه آنان 

ان سهتمکار اذیتهی برسهد مجهدداً از     آن که به برادر و همراهانش از ناحیة سربازان و عوانه 

ر خود خواست که سفیرش را وادار نماید تا جمعی از مأمورین روسی را همراه آنان هشو

ب درخواسهت منشهی خهود چنهد     ر بر حسه داد با آن قافله همراه باشند، سفینماید که تا بغ

ت کنند و تا بغهداد همراههی نماینهد و    اه آنان فرستاد که ایشان را محافظمأمور روس همر

مواظب باشند که از ناحیة سربازان متعصب ایرانی به آنان اذیتی نرسد، و بههاءاهلل در لهوح   

جن )و چهون مظلهوم از سه   : قولهه األحلهی  آقا نجفی صریحاً به این مطلهب اقهرار فرمهوده    

ة ایهران و  یّه مع غالم دولهت علّ  –حرسه اهلل تعالی  –األمر حضرت پادشاه ، حسبخارج

ه ذا هواحل ق وم ا » وجه نمودیم(، این بود جریان مطلهب. رب تدولت بهیة روس به عراق ع
 .(1)«!ه فرمودید که نه سیاستی درکار بود و نه چیز دیگریمالحظ .«بعد احلق إال الضالل

ید پرسید که اگر کمک سفیر روس به بهاءاهلل تنها به دلیل دوستی از این مبلغ بهایی با

« اعلی حضـرت امپراتـور روسـیه   »از  حسینعلیبا شوهر خواهرش بود، پس چرا میرزا 

دولت »تشکر کرده و به زبان وحی و رسالت برای پادشاه آیه نازل نموده است!؟ چرا از 

ده است؟ چهرا بها وجهود اثبهات     ر سپاسگذاری ننمونام برده و از شخص سفی« بهیة روس

ید وی گروهی از سهربازان  کردند؟ چرا به هنگام تبع گناهی بهاءاهلل او را به عراق تبعیدبی

ها تنها همهین اسهت کهه شهوهر     ی وی را مشایعت نمودند؟ آیا پاسخ همة این پرسشروس

 خواهر او با سفیر دوست بوده است!؟.

                                      
 .232و  231و  231، ص 2أقداح الفالح، اثر اشراق خاوری، ج  -(1)



   

 

 

 

 

 ﴾032﴿    ماجرای باب و بهاء

کهس در   نتهری شهیرازی برجسهته   محمهد یعلشدن بهائیان ادعا دارند که پس از کشته

گویند که بهاءاهلل مدیریت و نظارت بهر  میان بابیان بهاءاهلل بود، مبلغان و مورخان بهایی می

بردند، با این حال چگونه ممکن است ها را به عهده داشت و همه از او فرمان میکار بابی

هاءاهلل به آسانی آزاد شود و بها  رئیس و رهبر ایشان یعنی ب ،ها به شاهقصد بابی هنگام سوءِ

توان باور کرد که ایهن امهر تنهها    روسی به بغداد رود؟ آیا میمشایعت گروهی از سربازان 

 بدان دلیل صورت پذیرفته که شوهر خواهر بهاءاهلل با سفیر روس دوستی داشته است!؟.

 تهبیهان داشه  اشـراق خـاوری   باید اعتراف نمود که تحلیل این حادثه به صورتی که 

داننهد  کند، زیرا همه مهی پوشی او نسبت به واقعیت امر میاندیشی یا پردهحکایت از ساده

بهدون اجهازة    ،که یک سفیر رسمی ممکن نیست در هنگام سوء قصد به پادشاه کشهوری 

و آنچنان در کارش پافشاری کنهد   ،به شفاعت از رهبر متهمان برخیزد ،دولت متبوع خود

ممکن نیست مگر آن که دولهت متبهوع    ،این عمل ان آزاد سازد.هبر مزبور را از زندکه ر

به وی اجازه دهد و او را بدین کهار مهأمور سهازد، ههرکس      –به دلیل منافع خود  –سفیر 

 یابد.اندک شعور سیاسی داشته باشد، این معنا را به خوبی درمی

 نویسد:می« مطالع األنوار»در کتاب نبیل زرندی 

رد کهه تها یهک مهاه دیگهر      به حضرت بهاءاهلل امر که  ،شورتحکومت ایران بعد از م»

نماید و به بغداد سفر کنند، قنسول روس چون این خبهر شهنید از حضهرت     کرایران را ت

از آن حضهرت پهذیرایی خواهنهد     بهاءاهلل تقاضا کرد که به روسهیه برونهد و دولهت روس   

 هدادنهد و در روز اول مها   نفرمودند و توجه به عراق را ترجیححضرت بهاءاهلل قبول  نمود.

یهران و نماینهدگان   هه.ق. به بغداد عزیمت فرمودنهد. مهأمورین دولهت ا    1269ربیع الثانی 

 .(1)«داد با حضرتش همراه بودندقنسول روس تا بغ

                                      
 .674مطالع األنوار، ص  -(1)
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ههای آن  طلبهی یه از بهاءاهلل با مقاصهد اسهتعماری و آشهوب   به نظر ما دفاع دولت روس

نبوده اسهت!  إلی اهلل  بةقراسی و بالعوض یا گری سیدولت پیوند داشته و بدون حساب

 تا بهائیان منصف چگونه داوری کنند؟.

 

 و برادرش صبح ازل حسینعلی
و « صـبح ازل »هها او را  کهه بهابی  میرزا یحیی برادری داشت به نام  ،حسینعلی بهاء

کوچکتر بود و  حسینعلیلقب داده بودند، این برادر از « حضرت ثمره»و « مة علیایکل»

 ههای میهرزا یحیهی )کهه از    بافیباب به دلیل آیه محمدعلیشد، ر پدری او شمرده میبراد

کرد( او را از میان پیروان خود برگزید و میرزا یحیی را مأمور ساخت تا در باب تقلید می

« مـتمم بیـان  »ای به عنهوان  وی رساله ،از این رو .(1)را تکمیل کند« بیان»آینده کتاب 

بهاری پیهروان    .شهود نگارش باب و اغالط او را یادآور مهی  شیوةنگاشت که خواندن آن 

پس از وی میرزا یحیی را بهه رهبهری پذیرفتنهد و همچهون خهدای سهبحان بهه         محمدعلی

میـرزا  ای از نامهه « بـدیع »در کتهاب   حسهینعلی بههاء  همانگونه که  پرستش او پرداختند!

 نویسد:میانی اصفه محمدعلینقل کرده که در خالل آن به مهدی گیالنی 

خیلی خیلی عجیب است از شما که قریهب بیسهت سهال میهرزا یحیهی را بهه خهدایی        »

لعم در اصفهان در نزد خودم اقهرار نمودیهد حهال مهردود شهده! بهه       پرستیدید که خود مطّ

چهه جهواب بگهویم     ،حسن و دیگران و میرزا حسین ورزنهیرزا محمد علی و میرزا ابوالآم

                                      
برای هر واحدی، نوزده باب )به عدد کُلّ شهیء   محمد برای کتاب بیان نوزده واحدی، وعلی -(1)

نگهاه کنیهد( و از ایهن مقهدار      3( مقرر داشته بود )به بیان عربی، ص 361به حساب حروف ابجد = 

ه را به عهدة میرزا یحیهی سهپرد و بهدو    حد بیان فارسی را نگاشت و بقیّیازده واحد بیان عربی و نه وا

من آينال ربنك منا يىقن  اهلل لْعىن  فنؤا ك ذكنراً منن لْعننداهلل إذا انقطع لْعن ذلك العرش تتىوا »نوشت. 
چهون عهرش از آن منقطهع    »بنگرید(. یعنی:  321بیان فارسی، ص  )به آخر« إنه هو المهيمن القينو 

کنهد،  محمد قطع گردید( آیات خهدای خهود را کهه بهر قلهب تهو القهاء مهی        شد )پیوند عرش با علی

 «.او همان )خدای( گواه و کارگزار است خوانی که تذکاری از سوی خدا بوده وبرمی



   

 

 

 

 

 ﴾034﴿    ماجرای باب و بهاء

نمایند، این از دانند و بعد باطل میچسبند و یکی را حق میی میها هرروز به یککه فالنی

دیهن اینهها    .اسهت  قضشود و این تنها باطل نمی ،عدم تمیز آنها است به جهت آن که حق

به چه دلیل  ،حیف از شما :هران به من گفتتچنانچه میرزا ابوالحسن در  ،بوالهوسی است

 .(1)«!راول حق بود و خدا و حال باطل است و عبد کاف

 ولهی پهس از   ،(2)ی متمهادی ریاسهت بهرادرش را پهذیرفت    هها نیز سهال  حسینعلیخود 

رهایی از زندان تهران و رفتن به بغداد زمزمة استقالل را آغاز کهرد و کوشهید تها رهبهری     

ها روبرو شد، به حالت ای از بابیو چون با اعتراض شدید عده ،میرزا یحیی را انکار نماید

و در میهان کُردههای صهوفی مشهرب      ،گشتسلیمانیه ون رفت و رهسپار قهر از بغداد بیر

کواکـب دریــه  چنانکهه در   ،شههرت یافهت  « درویـش محمـد ایرانــی  »آنجها بها نهام    

 خوانیم:می

شریف رکت از بغداد یکسره به سلیمانیه ت( پس از ححسینعلیاما آن حضرت )میرزا »

 .(3)«مودبرده با لباس درویشی بر سر تکیة شاه نقش بند نزول فر

 نویسد:و محمد علی فیضی می

 .(4)«در آن محل )سلیمانیه( خود را به نام درویش محمد ایرانی معروف ساختند»

                                      
 .333کتاب بدیع، اثر حسینعلی بهاء، ص  -(1)

ای کهه  بهه گونهه   ،م بهود سهلّ ها امهری مُ شدن باب در میان بابیریاست میرزا یحیی پس از کشته -(2)

اثر « مصابیح هدایت»پیروان حسینعلی بهاء نیز نتوانسته اند آن را انکار کنند، در جلد پنجم از کتاب 

مبلغ بهایی عزیز اهلل سلیمانی در شرح احوال زیهن الهدین نجهف آبهادی )ملقهب بهه زیهن المقهربین(         

جناب زین پس از آن که به حضرت نقطة اولی مؤمن گشت، چون دسترسی به آثار آن »خوانیم: می

حضرت نداشت، از اهل بیان جویا شد که بعد از شهادت حضرت اعلی به کدام کسهی بایهد توجهه    

؟ در جواب گفتة وی ایشان اشاره به یحیی نموده و او را مرآت نامیده و مطابق حروف اسمش نمود

، 438، ص 5)مصابیح ههدایت، ج  «. اش فرموده اند شود به ازل تسمیه( می38که به حساب ابجد )

 (.118مؤسسة ملی مطبوعات امری، سنة 

 .343، ص 1، ج ةيّالدرّ الکواکب -(3)

 .111اثر فیضی، ص « اهللحضرت بهاء»کتاب  -(4)
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شیخ های ایشان آشنا شد و با با صوفیان سلیمانیه و اندیشه حسینعلیدر این سفر میرزا 

)رئهیس فرقهة   شیخ عثمان نقشبندی )مرشد صوفیان قهادری( و  عبدالرحمن کرکوکی 

)رهبهر طریقهة خالدیهه( طهرح دوسهتی و مجالسهت ریخهت،        شیخ اسماعیل قشهبندیه( و  ن

های بهاء را به مشایخ مذکور ای از نامه)مبلغ بهایی( صورت پارهاشراق خاوری چنانکه 

 «هفـت وادی ». در همین ایام بود که رسهالة  (1)آورده است« رحیق مختوم»در کتاب 
ام پس از مدتی از سوی میهرزا یحیهی بهرادرش بهه     را به شیوة صوفیانه نگاشت... تا سرانج

 نویسد:می« ایقان»چنانکه خود در کتاب  ،بغداد فرا خوانده شد

های فراق نهادم و دو سال وحده در صحراهای هجهر بهه سهر بهردم و از     سر در بیابان»

ام چه لیالی که قوت دست نهداد و چهه ایّه    ،عیون جاری بود از قلبم بحور دم ظاهر ،عیونم

 حکهم رجهوع صهادر شهد، و البهدّا     جسد راحت نیافت... باری تا آن که از مصدر امر که 

 .(2)«تسلیم نمودم و راجع شدم

را بهه بغهداد صهادر نمهود،      حسینعلی بهاءکه حکم بازگشت « مصدر امر»مقصود از 

کنهد و در  با کمال احترام از او یاد می حسینعلیهمان میرزا یحیی است که در اینجا میرزا 

همانگونهه کهه    ،نماید کهه در راه وی فهدا شهود و جهان دربهازد     خن مزبور آرزو میپی س

 نویسد:می

یهت الههی و فضهل    و این عبد در کمال رضا جان بر کهف حاضهرم کهه شهاید از عنا    »

 .(3)«فدا شود و جان دربازد لیاعُ در سبیل نقطه و کلمة ،کور مشهوراین حرف مذ ،سبحانی

حـرف  »در  و ،میرزا یحیهی اسهت  « کلمة علیا»و از باب  محمدعلی« نقطه»مراد از 

 به خویش اشاره دارد.« مذکور مشهور

کلمة » به محض آن که ،با وجود چنین آرزویی حسینعلیتعجب اینجا است که میرزا 

ادعای تازة او را تکذیب کرد، به خود اجازه داد تا وی را تکفیر نماید و حتهی او را  « عُلیا

                                      
  تاریخ بدیع(. 113)لجنة ملی نشر آثار امری، سنة  335 – 342، از صص 1رحیق مختوم، ج  -(1)

 هه.ق.(. 1352، چاپ مصر )194کتاب ایقان، اثر حسینعلی بهاء، ص  -(2)

 .195کتاب ایقان، ص  -(3)
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انکهار گهزینش و    ،هین در حقیقهت و! آیها ایهن تکفیهر و ته    (1)یعنی گوساله بنامهد « عجل»

 –ه پذیرفتهة بههاء بهود    که  –شود و اساس بابیگری را باب شمرده نمی محمدعلیسفارش 

 نماید؟.نفی نمی

 ایهن مأموریهت را بهر    ،اگر صبح ازل مأمور نشده بود تا بیان را تکمیل کند پس بهاب 

بهواب بیهان نپرداخهت؟ و چنانچهه میهرزا      ی به تکمیهل ا عهدة چه کسی نهاد؟ و چرا دیگر

او را گوسهاله و   حسهینعلی یحیی بدین کار فرمان یافته بود، در این صورت چگونه میهرزا  

گری دچار تناقضات و مشکالت بزرگهی  و کافرکیش شمرده است؟ بهایی (2)خوانده گاو

 یابند.های بیدار و آگاه آنها را درمیاست که وجدان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
 .553، ص 1اثر اشراق خاوری، ج « رحیق مختوم»نک: کتاب  -(1)

! «تعب دون البق ر وال تعرف ون»نویسهد:  خطاب به یکی از پیروان ازل مهی « بدیع»چنانکه در کتاب  -(2)

 (.172)کتاب بدیع، ص «! شناسیدپرستید و او را نمیشما گاو را می» یعنی
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 حسینعلی بهاءادعاهای 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 ﴾038﴿    ماجرای باب و بهاء

 هللا! هُ رُ ه  منم من ُیظ  

تور صهبح ازل بهر کهار نسهختین خهود      سه دبه  ،پس از بازگشت به بغداد حسینعلی بهاء

گماشته شد و ادارة امور بابیان مهاجر را بر عهده گرفت، ولی او هرگز بدین سِهمَت قهانع   

براز دارد و خویشتن را همان ای خود را در پی آن برآمد که مقصود نهان ، و از این رونبود

هها را  امهور بهابی   معرفهی نمایهد و   ش رفتهه بهود  که در کتاب باب ذکر« اهلل ظْهِرُهُیُمن »

نجیب در باغ  ،بنابراین، هفت سال پس از بازگشت مجدد به بغدادیکسره در قبضه گیرد. 

نخستین کسی که  .اختای در میان بابیان اندو ولوله (1)ادعای خود را آشکار ساختپاشا 

میهرزا یحیهی ازل بهرادرش بهود کهه نهزد        ،به شدت بر او تاخت و ادعایش را باطل شهمرد 

 .(2)نامیده شد! «اهللِ نِعَ ضَرَأعْ نْمَ لُوَّأَ»بهائیان 

را واههی   حسهینعلی گروهی از بابیان کهه ادعهای    .دلیل نبودبی ،البته این ستیز و انکار

ای از آنها را در اینجها یهاد   ر رد او رسائلی نگاشتند که پارهشمردند دالیلی داشتند و دمی

 کنیم:می

بس م ربن ا احل ی » که بها ایهن مطلهع آغهاز شهده اسهت:      اصفهانی  محمدعلیرسالة  -1
ایهن   مؤلهف  «سائران بیدای طریقت مخفهی نیسهت...  بر سالکان مسلک حقیقت و  .دي الوح

ق. از تألیفش فراغت یافتهه  هه. 1284ل ای از آن را که در شانزدهم ربیع االورساله نسخه

 فرستاد و اندکی پس از آن به دست بهائیان در بغداد کشه شد!. حسینعلی بهاءبود، برای 

ه والعلی الع الی : »کهه بها ایهن عبهارت آغهاز شهده اسهت       رسالة مالرجبعلی قهیـر   -2
ایهن   مؤلهف « ع قیومی را سزاسهت... سبیح و ساذج تقدیس سلطان بدیع منیجوهر ت األعلی.

در  حسهینعلی بههاء   بهه دسهت پیهروان   « اصفهانی محمدعلی»رساله نیز دو سال پس از قتل 

 کربال به قتل رسید.

                                      
 .257، ص 1، ج یةالکواکب الدر -(1)

 (.619، ص 1یعنی: نخستین کسی که از خدا روی گرداند )نک: رحیق مختوم، ج  -(2)



   

 

 

 

 

 ﴾039﴿    ماجرای باب و بهاء

ههای  ای از نامهه که در خالل آن پهاره محمد جعفر نراقی  اثر الغافلین ةتذکر -3

در انبهار دولتهی    1286را نیز نقل نموده است، نویسندة این رساله به سال  حسینعلیمیرزا 

 ان مسموم شده و وفات یافت.تهر

در رد دعهوی میهرزا   « أبـا وحیـد  »های که سید محمهد اصهفهانی ملقهب بهه     مهنا -4

آنها را بهه صهورت    مصطفی کاتب بابیو رفتار و کردار او نوشته و میرزا  حسینعلی بهاء

و نویسهندة   ،گری استها حاوی مطالب جالبی در بارة بهاییاین نامه یک مجلد درآورد.

 به قتل رسید.عکا یز به دست بهائیان در آنها ن

 ،این رساله ،حسینعلیخواهر بزرگ میرزا  ،خانمه یّعزّاثر « تنبیهُ النائمین»رسالة  -5

پسهر میهرزا   عباس افندی و سبب تألیفش آن بود که  ،پیش از رسائل دیگر شهرت یافت

ایهن نامهه    .و را به پیروی از پدرش دعوت نمودای به عمة خود نگاشت و انامه ،حسینعلی

ه خانم بهه تفصهیل پاسهخ داده    یّآمده( به وسیلة عزّ (1)ءمکاتیب عبدالبها)که در جلد دوم 

 شد.

و شرح سوابق و لواحهق رفتهار او    حسینعلی بهاءفی میرزا در معرّ« بیه النائمیننت»رسالة 

 اهمیت به سزایی دارد.

 به قرار ذیل است: حسینعلیادعای  خالصة ادلة گروه مزبور در رد

تصهریح نمهوده کهه حکهم نجاسهت از      « بیان فارسی»باب در کتاب  محمدعلی -1

ـ »شود، مبادا در ذهن کسی خطور کند که نطفة نطفة انسان در آیین بابی برداشته می  نْمَ

 نویسد:و در این باره می ،و یاران خاص او ناپاک است« اهلل هُرُهِظْیُ

ب آن که چون که یک نطفه است که الیق است ذکر طههارت بهر او   مخلص این با»

خداوند در ظل او مستظل فرموده و اذن طهارت داده... و ثمرة آن ایهن کهه   ل را شود... کُ

 .(2)«دون خطور طهارت نکند ،ی اور أعظم و ادالّکسی در حق آن نیّ

                                      
 ، چاپ مصر، به کوشش فرج اهلل کردی.186تا  162، از صفحة 2مکاتب عبدالبهاء، ج  -(1)

 .176بیان فارسی، ص  -(2)



   

 

 

 

 

 ﴾041﴿    ماجرای باب و بهاء

سهال   32د در حهدو  حسهینعلی صهادر شهد، میهرزا    « اذن طهارت نطفه»اما هنگامی که 

توانسته پیهامبر موعهود   گذشته است!. بنابراین، او نمیها از انعقاد نطفة وی میداشته و سال

 باشد.« اهلل هُرُهِظْیُمن »باب یا 

سفارش نموده که پیروانش کودکان را « بیان فارسی»باب در کتاب  محمدعلی -2

ـ ظْیُمن »مبادا  ،زنندبیش از پنج ضربه بر آنان ن ،توبیخ نکنند و بعد از بلوغ آنها « اهلل هُرُهِ

 که نوشته است:ناک گردد، چنانهودر میان ایشان باشد و دردمند و اند

نهی شده کل را که طفل قبل از آن که به خمس سنین نرسیده او را تأدیب به لسهان  »

زیاده از پهنج ضهرب خفیهف تجهاوز      ،و بعد از بلوغ آن ،زنی واقع نسازندنمایند و بر او حُ

د بهر آن نفسهی کهه کهل از بحهر جهود او متوّجه        .. ثمرة ایهن اوامهر ایهن اسهت لعهلّ     نکنند.

 .(1)«)یعنی من یظهره اهلل( حُزنی وارد نیاید ،گردندمی

مازندرانی )بهاء( دوران کودکی و نوجوانی  حسینعلی ،اما به هنگام صدور این دستور

توانسهت  چگونه می گتر بود، پسرباب دو سال بز محمدعلیرا طی کرده و حتی از خود 

 باشد!؟.« اهلل هُرُهِظْیُمن »

مکتــب » بههاب تههوقیعی نگاشههته و دسههتور داده اسههت کههه آن را در  محمههدعلههی -3

آن را بخوانهد. صهورت توقیهع مزبهور چنهین      « اهلل هُرُهِظْیُمن »بیاویزند تا مگر « هاخانه

 است:

 

 در مکتب خانة من یظهره اهلل منور فرمایند

وم ا بينهم ا م ا يف األرض عزيز احملبوب له ما يف الس موات و ال إله إال هو الاألهبي. اهلل  هو»
أن البيان وم ن  لكتاب من اهلل املهيمن القيوم إَل اهلل العزيز احملبوب علىنه وهو املهيمن القيوم وإ

 .«آخره إَل... (2)نتوقناً على أن ال إله إال أمين إليك م ةفيه هدي  

                                      
 .217بیان فارسی، ص  -(1)

 .59تنبیه النائمین، ص  -(2)



   

 

 

 

 

 ﴾040﴿    ماجرای باب و بهاء

ت که معبودی جز او نبهوده و چیهره و دوسهت داشهتنی     کوتر. خدا اسیاوست ن»یعنی: 

و میان آن دو وجود دارد، از آنِ اوست و او گواه و ها و در زمین است، هرچه در آسمان

سوی خدای گواه و کارگزار به سوی خدای  از کارگزار )عالم( است، و این کتابی است

ای از طرف آن است، هدیه هرچه در داشتنی )با این پیام( که کتاب بیان و چیره و دوست

 !.«در حالی که من یقین دارم که هیچ معبودی جز تو نیست... ،باشدمن به تو می

 ی ریهش و مهرد  ،حسینعلیباب هنگامی این سخنان را نگاشته که میرزا  محمدعلیاما 

حتی در کودکی هم به مکتب خانه نرفتهه اسهت. پهس     ،عای خودشدار بوده و به ادّسبیل

 شود.ی آشکار شمرده میوغاز سوی او در« اللهی هُرُهِظْیُمن »ادعای 

بههاب در کتههاب بیههان فارسههی و عربههی احکههامی را مقههرر داشههته کههه  محمههدعلههی -4

 ویسد:نمی« بیان فارسی»پادشاهان بابی باید آن را اجرا کنند، مثالً در 

رضنه أ لْعىنی (1)حنديجعل أ بعث في  ين البيان أن لكل مىك ي  فرض لْعى  إن اهلل قد»
 .(2)«ممن لم يدن بذلك الدين...

شهود واجهب کهرده تها     خداوند بر هر پادشاهی که در آیین بیان برانگیخته مهی »یعنی: 

 .(3)!«کسی را که به آیین مزبور عقیده ندارد، در سرزمین خود باقی نگذارد...

 نویسد:می« ن عربیبیا»و در کتاب 

بنننواب خمسنننة ثنننم هلل لْعىننن  أ بيتننناً  (4)منننن يبعنننث فننني ذلنننك الننندين منننن المىنننك يبنننني»
 .(5)«تسعين...

                                      
م مفعهول بهه   انوشت، زیرا که واژة مهذکور در ایهن مقه   باید می« أحداً»غلط است و « حدأ»در اینجا  -(1)

 است.

 .262بیان فارسی، ص  -(2)

ای از خدا و نامه ،دهدهِرُهُ اهلل نیز نسبت میظْیُ نْمحمد باب ادعای خدایی خود را به مَدر اینجا علی -(3)

 نویسد!.به سوی خدا می

گهردد، از آخهر آن حهذف    باید بنویسد، چون حهرف علهه هنگهامی کهه فعهل مجهزوم مهی       « نِبْیَ» -(4)

 شود.می

 .31 بیان عربی، ص -(5)



   

 

 

 

 

 ﴾042﴿    ماجرای باب و بهاء

ای برای خهدا بنها کنهد    کسی که در این دین به پادشاهی برانگیخته شود، خانه»یعنی: 

 .«سپس نود در... ،که دارای پنج در باشد

حسهن   ت بگیرد و پادشاهان بابی ظههور کننهد، میهرزا   قوّ ،اما پیش از آن که آیین بیان

احکهام  ین مذکور را نسهخ کهرده اسهت، در ایهن صهورت      علی مازندرانی پیدا شده و قوان

 ورده است!؟.خمورد بحث برای چه کسانی صادر شده و به چه درد می

)ازل( کتاب بیان را تکمیل کنهد و  یحیی باب وصیت نموده که میرزا  محمدعلی -5

 قلب او را مستعد الهام خداوند شمرده و خطاب به وی نوشته است:

ا ك ذكنرًا منن ؤ فن ىنوا منن آينال ربنك منا يىقني اهلل لْعىن رش تتإذا انقطع لْعنن ذلنك العن»
 .(1)«و المهيمن القي   لْعنداهلل إنه هو

قطهع گردیهد( آیهات     محمهد علیع شد )پیوند عرش با طقچون عرش از آن من»یعنی: 

خوانی که تذکاری از سوی خدا بوده و می کند، برخدای خود را که بر قلب تو القاء می

 «.و کارگزار است او همان )خدای( گواه

را تکهذیب نمهود،    حسینعلی بههاء نخستین کسی است که  ،از سوی دیگر میرزا یحیی

کنندة کتاب تواند موعود کتاب بیان باشد با آن که تکمیلمی حسینعلیپس چگونه میرزا 

 او را کاذب شمرده است!؟. ،بیان

ـ »اینها چند نمونه از ادلة کسانی است کهه دعهوی    ـ ظْیُ نْمَ را از سهوی  « لهـی لا هُرُهِ

گری باطل اندر باطهل  در حقیقت ثابت نمودند که بهایی ، وتکذیب کردند حسینعلی بهاء

 است.

در برابهر ایهن نویسهندگان چهه واکنشهی       حسهینعلی اینک باید مالحظه نمود که میرزا 

 نشان داده است؟.

ت ه خانم( پس از آن که مخالفیّجای شگفتی است که نویسندگان مذکور )به جز عزّ

 حسینعلیتوان باور کرد که میرزا خود را با بهاء ابراز داشتند همگی به قتل رسیدند! و نمی

                                      
 .331نک: آخر بیان فارسی، ص  -(1)



   

 

 

 

 

 ﴾043﴿    ماجرای باب و بهاء

به ویژه که پسرش عبدالبهاء )عبهاس   ،ده استوخبر یا ناراضی باز این کشتارها به کلی بی

 نویسد:ه خانم مییّاش عزّ افندی( در رسالة خود به عمه

زلزلهه   ،بود و ناصر و معینش معدودی ضهعیف پدرم( با وجود این که وحید و فرید »)

را همیشه خائف و هراسان داشت. سطوتش چنهان   (1)در ارکان عراق انداخت و اهل نفاق

اعصاب نفوذ بود که نفسی در کربال و نجهف در نیمهة شهب جهرأت مهذمت       در عروق و

 .(2)«!کردنمود و جسارت بر شناعت نمینمی

ای نهانی نقشهی را ایفها   به گونه حسینعلی بهاءزا دهد که میرآیا این اعتراف نشان نمی

 در قلع و قمع مخالفان خود به عهده گرفته بود!؟.« اححسن صبّ»کرده که می

چهه پاسهخی بهه ایهن بخهش از      « ه خانمیّعزّ»در اینجا جالب است که مالحظه کنیم 

را چه اطالعهاتی  ی البیت دری بما فأهل البیت أسخن عباس افندی داده و به مصداق 

 نویسد:در اختیار دیگران نهاده است؟ وی می

ر کردار را به دور خود جمهع نمودنهد، از   مْشِ اشرارِ ،(3)با آن ادعای حسینی کردن»... 

ی کهه جهز   سی برآمد قطهع کردنهد، از ههر سهر    فَسی که غیر از رضای خاطر ایشان نَفْهر نَ

خضهوع بهه ایشهان حرفهی      ازو از هر حلقی که غیر  ،کوبیدند مدتوالّی ایشان صدایی برآ

و در هر دلی که در او سهوای محبهت ایشهان بهود شهکافتند، اصهحاب        ،بریدند بیرون آمد

)از پیروان باب( که اسامیشان مذکور شهد، از خهوف آن جهالدان خونخهوار بهه      اول طبقة 

برخهی بهه اطهراف دیگهر هزیمهت       و عزم زیارت اعتاب شریفه به جانهب کهربال و نجهف   

م کشه نهد و حهاجی میهرزا احمهد کاشهانی را      ل اصفهانی را سهر برید نمودند، سید اسماعی

، کهارش  سید احمد را به پیشهدو  م کاشی را کشته در دجله انداختند.قا ابوالقاسآدریدند، 

و  ،میرزا رضا خالوی حاجی سید محمد را مغز سهرش را بهه سهنگ پراکندنهد     را ساختند.

                                      
 ها که از حسینعلی روی برگرداندند.یعنی آن دسته از بابی -(1)

 .177، ص 2مکاتب عبدالبهاء، ج  -(2)

به دنیها رجعهت کهرده اسهت، و      ÷حسینعلی بهاء ادعا داشته که با ظهور او امام حسین بن علی  -(3)

 کند.می عزیه خانم در اینجا به ادعای مزبور اشاره



   

 

 

 

 

 ﴾044﴿    ماجرای باب و بهاء

جمعهی   ،و غیر از این اشهخاص  ،دنده عدمش رانامیرزا علی را پهلویش را دریده به شاهر

و بعضهی را روز روشهن در    ،دیگر را در شب تار کشته اجساد آنها را بهه دجلهه انداختنهد   

 ،بیهان  دیهنِ  میان بازار حراج با خنجر و قمه پاره پهاره کردنهد، چنانکهه بعضهی از مهؤمنینِ     

 خندیدند:خواندند و میعدول کرده و این بیت را انشاد نموده در محافل می

 است       هزار رحمت حق بر روان پاک یزید! علی حسینِ مظهرِ ،حسینعلیاگر 

 .(1)«!مظلوم بوده است نه ظالم ،گفتند که ما هرچه شنیده بودیم حسینو می

مازندرانی نیهز همچهون    حسینعلیتوانند دریابند که اهل فراست می ،از آنچه گذشت

این  ،محمدعلیشمرده ولی برخالف می ممخالفان خود را مهدور الدّ ،شیرازی محمدعلی

از جهان وی بیهرون    ،با این ههم گهاهی لهیهب کینهه و خشهم      .کرده استکتمان می امر را

 گفته است: (2)«لوح احمد»زده چنانکه در می

 .!«كن كشعلة النار ألعدائي»

 «!.همچون شعلة آتش باش ،با دشمنان من»یعنی: 

ختهه هرچنهد بهائیهان ادعها     انگیمخالفهان برمهی  مریدان او را به کشتار  ،و همین دستور

هیچگاه کسهی را مهأمور قتهل دیگهران نکهرده اسهت! بایهد         (3)«جمال أبهی»که  کندمی

عالوه بر آن که در آثار خود به تلویح حکم قتل مخالفانش را  حسینعلیدانست که میرزا 

نهان بهه گمهان    تا به برخی از ایرادههای آ  ،صادر نموده ضمناً دست و پایی هم کرده است

آورد کهه  ولی تالش او به جایی نرسیده و مثل معروف را بهه یهاد مهی    ،خودش پاسخ دهد

 «!.رسندها به هزار و یک میاگر برای دفاع از امر غلطی هزار دلیل آورده شود، غلط»

را در برابر مخالفانش مالحظه  حسینعلی بهاءدر اینجا مناسب است برخی از مدافعات 

 کنیم:

                                      
 .16و  15تنبیه النائمین، ص  -(1)

لوح احمد از الواح مشهور حسینعلی بهاء است، و به مناسبت خطاب به احمد نامی، آن را لوح  -(2)

 احمد نامیده اند. شوق افندی )نوادة بهاء( این لوح را به انگلیسی ترجمه کرده است.

 نزد بهائیان( است.جمال أبهی و جمال قدم از القاب حسینعلی بهاء ) -(3)



   

 

 

 

 

 ﴾045﴿    ماجرای باب و بهاء

 نویسد:چنین می« اشراقات»در کتاب  بهاءاهلل

کهه از کهأس اسهتقامت نوشهیده و ماسهوی اهلل نهزدش        –علیه بهاءاهلل  –یکی از اولیا »

آبادی مالقات نمهوده و آن غافهل ذکهر نمهوده     م بوده، در أرض صاد با هادی دولتمعدو

ـ ظْیُ نْمَألجل حرمت نطفة  ،را نقطة اولی حکم به طهارتش کرده اند ماءِ نطفه اهلل  هُرُهِ

و مقصهودش از ایهن    ،( بیست و پنج ساله بودنهد حسینعلیجمال قدم )میرزا  ،و در آن ایام

که این کلمه از بیان است، : آن اوالً و نفی او و اثبات اوهام خود بوده.کلمه رد ظهور اهلل 

افهل!  ای غ :بگهو  :بخشد و به آن تمسک ننمایید... ثانیاًبیان نفع نمی ،فرماید: در آن یوممی

و آن نقطة مبارکه بهه ذکهر    ،طاهر بوده و هست –روح ما سواه فداه  –نطفة من یظهره اهلل 

 .(1)«!احدی محتاج نه

آبـادی  هـادی دولـت  بینید بهاءاهلل در صدد برآمده تا دو پاسخ به ایهراد  چنانکه می

بدهد، ولی در هردو جواب به مغالطه دست زده است، زیهرا اوالً: آنچهه گویهد کهه خهود      

کتاب بیان قابل تمسک نیسهت،   ،اهلل هُرُهِظْیُ نْمَباب تصریح نموده در ظهور  محمدعلی

این سخن مربوط به قوانین و احکام کتاب بیان است که قرار بوده با ظهور بعدی منسهوخ  

آیهد کهه   وگرنهه الزم مهی   ، بشهارات و غیهره.  نه تمام محتویات آن از قبیهل عقایهد   ،گردد

و فضائل او ههم در کتهاب بیهان قابهل تمسهک      اهلل  هُرُهِظْیُ نْمَ های مکرر به اصلبشارت

ثانیاً: چنانچه طهارت  کند!؟در آثارش بارها از آنها یاد می حسینعلیپس چرا میرزا  ،نباشد

آیهد کهه سهخنان بهاب در ایهن      محتاج به حکم کسی نبود، الزم میاهلل  هُرُهِظْیُ نْمَنطفة 

زیهرا او سهخنان بهاب را در     پذیرفتهة بههاء نیسهت،   عائی گزافه باشد و چنین اد و مورد لغو

شمرد، این است که در پایان کالمش کوشیده تا برای صهدور  کتاب بیان سخنان خدا می

 نویسد:از این رو می ،کند کم مذکور علتی بتراشد و دفع اشکالح

( از ذکر این اذکار اشتغال به ذکر آن محبوب محمدعلیباری مقصود آن حضرت )»

 .(2)«!هبود

                                      
 .25و  24بهاء، ص  حسینعلیکتاب اشراقات، اثر میرزا  -(1)

 .26اشراقات، ص  -(2)
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ذکر طهارت نطفه را از آن رو به میان آورده کهه از محبهوب خهود     محمدعلی :یعنی

یادی کرده باشد، ولی پرواضهح اسهت کهه ایهن پاسهخ مشهکل را حهل        اهلل(  هُرُهِظْیُ نْمَ)

نیهاز   «طفهه! ن»کند، زیرا اشتغال بهه ذکهر محبهوب بهه صهدور حکهم در بهارة طههارت         نمی

وانست به صورت دیگری از موعهود خهود سهخن گویهد،     تباب می محمدعلینداشت، و 

 یاد کرده است.اهلل  هُرُهِظْیُ نْمَچنانکه در موارد گوناگون از 

نیهز بهه   « بـدیع »عالوه بر آنچه در کتاب اشراقات آورده، در کتهاب   حسینعلیمیرزا 

پرداخته و ایرادهای آنهان را بها پرخاشهگری و ناسهزاگویی پاسهخ      میرزا یحیی طرفداران 

شهود بهدون آن   که گفته بود: چگونه می« میرزا مهدی گیالنی»ده است، مثالً در بارة دا

ای ظهور کند و آئین شود، شخص تازه قهای او محقکه آئین باب به کمال رسد و وعده

 ؟ نوشته است:وی را نسخ نماید

حق آنچه بفرماید، حق است و به کلمات مشهرکین باطهل نشهود،     (1)يه ا احلم ي  ا أي قل »

أنفس خود معرضین بوده و خواهد بود،  ،بلکه آنچه الیوم بطالنش أظهر من الشمس است

دانم نمی .«كيها املتوهم الذي ما شهدت ع ني ال دهر مثل قل خذ زمامك يا أيها املكار ويا أ»

بگهو   شبه و کفو و مانند نهدارد.  ،به کدام نفس آن نفوس را شبیه نمایم چه که در اعراض

 .(2)«!حق را باطل مدان و کلمات حق را باطل مشمر... ه ای غافل،به آن مشرک ملقی ک

نمهودن بهه مخالفهان بهه میهرزا مههدی       پس از چند صفحه تندگویی و پرخاش خالصه

یعنهی   (3)«!به نفس خود ظهور بهوده و خواههد بهود    ،تکمیل دوره»دهد که چنین پاسخ می

ر وی کمهال آئهین بهاب    و نفهس ظههو  شهود  های باب به شخص بهاء منتهی میتمام وعده

ههای  کنهد، زیهرا وعهده   افراد منصف و کاوشگر را قانع نمهی  ،هاالبته این قبیل پاسخ است.

ـ ظهور باب مبنی بر ظهور پادشاهان بابی و غیره پیش از  ـ ظْیُ نْمَ بایهد  صهورت   اهلل  هُرُهِ

 پذیرد تا دورة باب به کمال رسد.

                                      
 است!.« خران»حمیر، جمع حمار به معنی  -(1)

 .174بهاء، ص  حسینعلیکتاب بدیع، اثر  -(2)

 .176بدیع، ص  -(3)
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 من ذات خداوندی هستم!

مالحظه کردیم « اشراقات»آبادی در کتاب ه هادی دولتخالل تندگویی بهاء ب در

گاهی صورت غریب  ،این تعبیر تعبیر نموده است.« ظهور اهلل»که وی از ظهور خود به 

 شود:چنانکه در آثار ذیل دیده می ،کندو حتی مضحکی پیدا می

عای خدایی را به جای رسانده ادّ« مبین»مازندرانی )بهاء( در کتاب  حسینعلی -1

 نویسد:ه میک

يف هيكلي إال هيكل اهلل وال يف ْجايل إال ْجاله وال يف كينونيت إال كينونته وال  يرى قل ال»
قلمه العزيز  سكونه وال يف قلمي إال   حركته وال يف سكوين إال   وال يف حركيت إال   ذاته الإ ذايت يف

 .(1)«احملمود

زیبایی  نه در زیبایی من جزشود و من جز هیکل خدا دیده نمی لبگو در هیک»یعنی: 

او، و نه در هستی من جز هستی او، و نه در ذات من جز ذات او، و نه در حرکت من جز 

حرکت او، و نه در سکون من جز سکون او، و نه در قلم من جز قلم چیره و ستودة او 

 .«!شوددیده نمی

خوانده « دان اعظمزن»گذرانید را که در آنجا به تبعید می (2)«عکا»بهاءاهلل شهر  -2

 نویسد:شمرد، و میخود را خدای زندانی می« مبین»و در کتاب 

 .(3)!«ال إله إال أنا املسجون الفريد»

 «!.هیچ خدایی جز من که )در عکا( زندانی شده و یگانه ام وجود ندارد»یعنی: 

 نویسد:می« مبین»باز در کتاب  

 .(1)«و كنتم من العارفنيقد افتخر هواء السجن مبا صعد إليه نفس اهلل ل»

                                      
 بدیع(. 121امری، )از انتشارات مؤسسة ملی مطبوعات  17بهاء ص  حسینعلیکتاب مبین  -(1)

ة رو در اوائهل دو  ،نامیدنهد می« لیمایسبتو»لسطین است که یونانیان آن را عکا نام شهری در ف -(2)

 اسالمی به دست مسلمانان افتاد.

 .229مبین، ص  -(3)
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افتخار نموده  ه نَفَس خدا به سوی آن باال رفتههوای زندان به خاطر این ک»یعنی: 

 «!.اگر شما از اهل معرفت باشید ،است

 نویسد:در کتاب مزبور می حسینعلیهمچنین میرزا  -3

 .(2)«مبني إن هذا إال ظلم ئهاأحد من أحب    لنفسه منعوه أن ينظر إَلملإن الذي خلق العا»

کسی که جهان را برای خود خلق کرده است نگذاشته تا به یکی از دوستان »نی: یع

 «!.خود نگاه کند، این جز ستمی آشکار نیست

 نویسد:و نیز در همان کتاب می

 .(4)«أيدي الظاملني (3)إن الذي عقر الدنيا لنفسه قد سكن يف أخرب البالد مبا اكتسب»

ای خود آباد کرده است، در اثر کارهای ستمگران در کسی که جهان را بر»یعنی: 

 «!.ترین شهرها )عکا( ساکن شده استویران

 باید بررسی کرد که این ادعاها از کجا سرچشمه گرفته و گوینده اش از چه کسی

 تقلید نموده و مقصود وی از این سخنان چه بوده است؟.

پیروی  باب محمدعلیاز اعتراف نموده که در ادعای الوهیت  حسینعلی بهاءخود 

 نویسد:می« بدیع»کرده است، همانگونه که در کتاب 

 .(5)«إنين أنا اهلل ال إله إال أنا كما قال النقطة من قبل :إنه يقول حينئذ»

گوید: همانا من خدا هستم، جز من ( در این هنگام میحسینعلی بهاءاو )»یعنی: 

 «.باب( چنین سخنی گفت محمدعلیی )خدایی نیست، همانطور که پیش از این نقطة اول

                                                                                            
 .396مبین، ص  -(1)

 .233مبین، ص  -(2)

ده شود، زیهرا فاعهل   آور« اکتسبت»در اینجا غلط است و باید « اکتسب»به کاربردن واژة  -(3)

 ﴿ خهوانیم: آن به صورت جمع )أیدی( آمده، چنانکه در قرآنکریم مهی       ﴾ .

 (.41)الروم: 
 .229مبین، ص  -(4)

 .154کتاب بدیع، ص  -(5)
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قلندران و صوفیان برخی از  ،عادانیم که پیشگامان باب و بهاء در این ادّولی ما می

أعظمَ  سبحانی ما»و  (2)«ی إال اهللتِبَّفی جُ یسَلَ»و  (1)«أنا الحق»بوده اند که دعوی 

 ةتذکر»در چنانکه شرح دعاوی ایشان در کتب صوفیه به ویژه  ،داشتند (3)«نیشأ

 .(4)آمده استشیخ عطار اثر « األولیا

حق دارند، چنان « بقاء باهلل»و « فنای نفس»ام صوفیان مزبور مدعی بودند که در مق

آن حال وجودشان به کلی فانی و مضمحل در خدا  در سخنانی را بر زبان آوند، زیرا

عن اهلل  یةار: حکاو در آن حال به قول عط ،رسندمی« مظهریت تامه»شود و به مقام می

هم عیناً از صوفیان تقلید نموده و اصطالحات ایشان را  حسینعلیمیرزا  گویند!سخن می

چنانکه در لوح  ،دعوی خدایی به راه انداخته است فنا و بقادستاویز قرار داده و به بهانة 

 نویسد:فرستاده، می« آقای نجفی اصفهانی»مخصوص و بلند باالیی که برای 

یا غیر گفته: سورة توحید را ترجمه نمایند تا نزد کل معلوم و مبرهن  آن جناب»

ت )در بارة غیر خدا( ت و الوهیّاست و بابیها به ربوبیّ دْولَیُ مْو لَ دْلِلم یَ ،گردد که حق

ت( عای الوهیّو این کلمه )ادّ ،یا شیخ! این مقام، مقام فنای از نفس و بقاء باهلل است قائلند.

ال أملك لنفسي نفعًا وال ضرًا وال  ن مقامیا بحت بات است. ر نیستیب لّدِاگر ذکر شود مُ
عمران در  نِرة بیان البْدْات سِاست. یا شیخ! علمای عصر در تجلیّ موتًا وال حياة وال نشوراً 

 .(5)«ء نموده و قبول فرمودغاه إصرَدْکلمه را از سِ ،ویند؟ آن حضرتگطور عرفان چه می

عای خدایی برخاسته که باب و بهاء تحت تأثیر صوفیگری به ادّ بنابراین، روشن شد

به سر  نیهو سلیماتهران ها در میان صوفیان که مدت حسینعلیو مخصوصاً میرزا  ،اند

                                      
 حال  است.ملقب به حسین بن منصور منسوب به  این سخن -(1)

 «!.کسی نیستدر جامة پشمینة من جز خدا »یعنی:  -(2)

 است.بسطامی این سخن منسوب به با یزید  -(3)

 ، چاپ تهران )انتشارات زوار(.589و  166ص  األولیا، ةتذکر نک: -(4)

ز انتشهارات مؤسسهة ملهی    )ا 32و  31تقی اصفهانی )معروف به نجفهی( ص   لوح شیخ محمد -(5)

 بدیع(. 119مطبوعات امری، سنة 
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زیرکی نبوده از  دچون شاگر ،به مرور زمان این درس را آموخته است. با این همه برده

ست که در طریقت تصوف کسی او آن این  ،یک نکتة اساسی و باریک غفلت ورزیده

بلکه یکسره  ،بیندرا در خود نمی« خلقیت»م فنا برسد دیگر به هیچ وجه مقام اقکه به م

ای بلورین و به شیشه ،کندخالق را در آینة نفسش مشاهده می صفات جمال و جالل

دهد، ماند که چون از خود رنگی ندارد، جز درخشش خورشید چیزی را نشان نمیمی

 یتواند بگوید که من خداهر جمال و جالل حق شده، دیگر نمیسی که مظچنین ک

ترین شهرها و یا در ویران ،و دشمنانم مرا از دیدن دوستانم محروم کرده اندزندانیم! 

زیرا که این امور از احوال درماندگان عالم خلق است نه از اوصاف  ،گرفتارم ساخته اند

ة مبارکه ندائی شنید، آن رنیز که از شج ÷ موسی بن عمرانجمال و جالل ذات حق. 

﴿نداء همانگونه که در قرآن مجید آمده:            ﴾ .

﴿و  (31)القصص:          ﴾ . :یعنی ندائی که از ربوبیت و  ،بود (9)النمل

ز این امر که من خدای زندانی و محروم و کرد نه اعزت و حکمت خداوند حکایت می

و « أنا الحق»از  گفته است: صوفیان نیز در مقام فنا حسینعلی، چنانکه میرزا مظلوم هستم

 «!.أنا المحروم»و « أنا المسجون»دم زده اند، نه از « سبحانی ما أعظم شانی»

اه نشده پس جناب بهاء درس صوفیگری را هم به درستی نخوانده و از اسرار آن آگ

 حسینعلی زارو می ،شودهرچند این درس از پایه و بنیاد باطل شمرده میاست، 

 پاک وهرچند  –پیمود، زیرا که اساساً هیچ مخلوقی باید راه تقلید از آن را مینمی

تواند مظهر کامل ذات حق و نمایانگر حقیقت او به شمار آید، چرا نمی –ب باشد مهذّ

تواند مرآت ذات غنی چگونه می ،ند و فقیرند و موجود فقیرکه مخلوقات همواره نیازم

ذات باقی باشند؟ مظهر توانند شود؟ آفریدگانی که ذاتاً قابل فنا و نیستی اند چطور می

توانند کنه مجهول و از چه راه می ،اجب الوجودندممکناتی که محاط در علم و قدرت و

لدین شیرازی و دیگران( که به ذات محیط او را نشان دهند؟ کسانی هم )چون صدرا

 د گفته اند:تجلی ذات حق قائل شده ان
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 .(1)«من جتلي ذاته بقدر وعائه الوجودي ينال فكل منها»

آفریدگان به اندازة گنجایش وجودی خود از تجلی ذات او بهره  هریک از»یعنی: 

 «.گیردمی

 به قول شاعر:

 اییش هر کوزهای           بگنجایش خوبَرَد آب زین بحر فیروزه

نماید نه چنانکه در شأن دا را میخآری، هر مخلوقی چنانکه در شأن اوست 

 :ما قال احلافظ مَ عْ نِ فَ خداست! 

 تو را چنان که تویی هر نظر کجا بیند          به قدر دانش خود هرکسی کند ادراک

باشد. خواب و خیالی بیش نیست و در خور اعتنا نمی پس ادعای مظهریت تامه

ظهریت تامه برای در بیابان سینا نیز کمترین پیوندی با م ÷ماجرای تکلم خداوند با موسی 

 ÷بودند تا موسی ر کالم خدا وظهد! صحرا و درخت ظرفی برای صحرا و درخت ندار

 آن را بشنود، نه مرآت ذات حق و صفات ذاتی پروردگار.

و در لوح خود ع نموده آن را تقطی حسینعلیکالم ربانی و آیة قرآنی هم که میرزا 

 فرماید:شود، در آن آیة شریفه میعای خدایی شمرده نمیادّ زوّجآورده است، هرگز م

﴿                              

                             

﴾ . :(.188)األعراف 

من مالک سود و زیانی برای خود نیستم، مگر آنچه را که خدا  !بگو )ای پیامبر(»

رسید، آوردم و زیانی به من نمیبسیار فراهم می دانستم خیرِخواسته باشد و اگر غیب می

 .«آورندی که ایمان میرسان هستم برای گروه دو نویمن تنها بیم دهنده 

ت از پیامبر اسالم و اظهار بندگی او در بارة نفی مالکیّ یه،پرواضح است که این آ

عبودیت و رسالت با هیچ مقامی  برای ادعای خدایی! و جز با مرتبة آمده است، نه

                                      
 دارالمعارف االسالمیه(. کة)شر 141 ، ص1األسفار االربعة، ج  -(1)



   

 

 

 

 

 ﴾052﴿    ماجرای باب و بهاء

نمایان  ن، شیوة پیامبرسازد، اساساً خود را ستودن و کار را به دعوی خداوندی کشیدنمی

 گفتند:و فروتن که همگی می ،متکبر است نه سیرة پیامبران راستین

﴿                            

                               

﴾ .(:11 ابراهيم). 

ندگانش که بخواهد )با اما خدا به هرکسی از ب ،شما نیستیمما جز بشری همانند »

و  ،مگر به اذن خدا ای آوریمنهد و ما را نرسد که هیچ معجزهمی وحی خود( منت

 .«مؤمنان باید بر خدا توکل کنند

دیدار خود  ،پیامبران متواضع حق عکسِمازندرانی بر یحسینعلآور است که شگفت

محمد تقی نجفی اصفهانی ارسالی برای شیخ « لوح»را عین دیدار خدا شمرده و در 

شود، شمرده می« قائم مقام خدا»دیدار اوست که لقای خداوند نویسد که مراد از می

 چنانکه گوید:

بین عباد و از برای او هم ، مااوست مقصود از لقا )اهلل( لقاء نفسی است که قائم مقام

 .(1)«!شبه و مثلی نبوده و نیست

تفسیر شده یعنی آدمی « مالقات با حساب خدا»به  ،با آن که در قرآن مجید لقاءاهلل

در محکمة عدل الهی حضور پیدا کند و به حساب اعمالش رسیدگی شود، چنانکه در 

 فرماید:از قول اهل لقاء میحاقه سورة 

﴿           ﴾.  :(21)احلاقه. 

 .«م )در پیشگاه خدا( امیدوار بودمهمانا من به مالقات با حساب»

يف ری يُ  ال)او جز خدا کسی نیست!  لپنداشته در هیکهاء که میاما حسین علی ب
و در  ،شماردلقای خداوند و بهشت الهی را همان دیدار خود می (1)(کل اهلليال هإ هيكلي

 سد:نویمی« مبین»کتاب 

                                      
 .87لوح شیخ محمد تقی اصفهانی )معروف به نجفی(، ص  -(1)



   

 

 

 

 

 ﴾053﴿    ماجرای باب و بهاء

 .(2)«نفسك أيها املشرك املرتاب : األوَل لقائي واألخرىقال أين اجلنة والنار؟ قل»

 ،دیدار من است و دیگری لیه بهشت و آتش کجا است؟ بگو: اوّپرسید ک»یعنی: 

 «!.دارینفس تو است ای مشرکی که در بارة من شک روا می

 

 !یشاء هستم ال مامن فعّ

شت، گمان کرد که حق دارد بنا مازندرانی چون عَلَم الوهیت برافرا حسینعلیباری، 

هر حکمی را در بارة دیگران صادر نماید و هر تکلیفی را بر آنان  ،به میل و ارادة شخصی

« گریآیین نامة بهایی»که کتاب قانون یا « اقدس»در آغاز کتاب  ،از همین رو ر کند.با

الذي  »مقام نفس خدا در عالم امر و خلق است  ،ویسد که مقام وینمی ،شودشمرده می
نسبت به ظهور خود « اشراقات»و در کتاب  (3)«كان مقام نفسه يف عامل األمر واْللق

خویشتن را  ،و بدین دستاویز (4)!«ما يشاء آمده لُ عَ فْ م ي َ لَ عَ له با حق جل جال» گوید:می

گزارند، رو به سوی است که چون نماز میش شمرده و دستور داده مریدان« گاهقبله»

 چنانکه گفته است: ،وی آورند

س... وعند غروب مشس وا وجوهكم شطري األقدس املقام املقد  َت الصلوة ول  دوإذا أر »
 .(5)«ناه لكماملقر الذي قدر  ، احلقيقة والتبيان

 چون خواستید که نماز بگزارید، روی خود را به سوی مقام اقدس و مقدس»یعنی: 

من بگردانید... و به هنگام غروب خورشید حقیقت و بیان )یعنی در زمان مرگ من( روی 

 «.به جایگاهی آورید که برایتان قرار داده ایم

                                                                                            
 .17کتاب مبین، ص  -(1)

 .232کتاب مبین، ص  -(2)

 .1314، چاپ بمبئی سنة 2بهاء، ص  حسینعلیکتاب اقدس، اثر  -(3)

 .17بهاء، ص  حسینعلیکتاب اشراقات، اثر  -(4)

 .4و  3کتاب اقدس، ص  -(5)



   

 

 

 

 

 ﴾054﴿    ماجرای باب و بهاء

 ،چگونه انتظار داشته که پیروانش در زمان حیات وی حسینعلی بهاءالبته معلوم نیست 

موجود متحرک د؟ زیرا گاه نماز قرار دهنرا قبله حسینعلیروی به طرف او گردانند و 

ای که هر لحظه جایگاه دقیق او را نشان دهد هم در و وسیله ،گاه نماز ساخترا نتوان قبله

آب »این مشکل را حل نموده و گفته است که اگر من  حسینعلیدست نیست، ولی 

شمردم، « زمین»را همچون « آسمان»دانستم و یا « بادة ناب»را چون « زالل

« اشراقات»دارد و باید بدون دلیل بپذیرد! چنانکه در کتاب هیچکس حق اعتراض ن

 نویسد:می

النور حكم النار، حق  لو حيكم على املاء حكم اْلمر وعلى السماء حكم األرض وعلى»
 .(1)؟«مبألحد أن يعرتض عليه أو يقول مل و ريب فيه وليس  ال

آسمان چون زمین  اگر )بهاء( در بارة آب حکم باده را صادر کند و در بارة»یعنی: 

همگی درست است و شک در آن  ،در بارة نور مانند آتش فتوی دهد حکم نماید و

 «!.چرا نماید اعتراض کند یا چون و و هیچکس را نرسد که بر آن ،نیست

 

 داردمرا از ادعا باز نمی مقام خاتمیت

ا آن را با مشکل دیگری روبرو شده و بر خود الزم دانسته ت حسینعلیدر اینجا میرزا 

حل کند، این مشکل اساسی آن است که مسلمانان به حکم قرآن مجید پیامبر اسالم را 

چنانکه در  ،ندشمرنسخ ناپذیر می دانند و شریعتی را که وی آوردهمی« خاتم پیامبران»

 خوانیم:قرآنکریم می

﴿                           

        ﴾.  :(.41)األحزاب 

 ،ولی فرستادة خدا و بازپسین پیامبران است ،محمد پدر هیچیک از رجال شما نیست»

 «.و خدا به هرچیزی داناست

                                      
 .58کتاب اشراقات، ص  -(1)



   

 

 

 

 

 ﴾055﴿    ماجرای باب و بهاء

در میان  حسینعلیسازی میرزا واضح است که این موضوع مانعی برای شریعت

 داد.اندیشید و پاسخی به آن میای میآورد، پس باید راه چارهنان پیش میمسلما

« انگشتری»یا « مُهر»ذکور به معنای را در آیة م« خاتم»معموالً واژة  مبلغان بهایی

به منزلة انگشتر پیامبران یعنی زینت آنها  صو ادعا دارند که پیامبر اسالم  ،کنندحمل می

گفته اند « خاتم»! و توجه ندارند که انگشتری را از آن رو بوده است، نه آخرین ایشان

بردند، پس در این زدند و به پایان میها را با آن مهر میکه در روزگار کهن ذیل نامه

گذاری بازهم اعتبار بازپسین بودن در نظر گرفته شده که با معنای اصلی لغت موافقت نام

 شناس بزرگ عرباثر واژه« اللغة مقاییس»دارد. شاهد این ادعا کتاب قدیمی و معتبر 

 نویسد:می« ختم»هه.ق.( است که در ذیل لغت  395)متوفی به سال احمد بن فارس 

بع قاريء السورة، فأما اْلتم وهو الطهو بلوغ آخر الشيء يقال ختمت العمل وختم ال»
آخره يف  يكون إال بعد بلوغ علي شيء فذلك من الباب أيضاً، ألن الطبع علي الشيء ال

 .(1)«خاَت األنبياء ألنه آخرهم صاإلحراز واْلاَت مشتق منه ألن به خيتم... والنيب 

یعنی ختمت العمل شود: ختم به معنای رسیدن به آخر هرچیز است، گفته می»یعنی: 

یعنی خوانندة قرآن سوره را به پایان برد، و ختم القاریء السورة کار را به پایان رساندم 

معنای مهرنهادن بر چیزی نیز از همین باب است، زیرا مهرنهادن را جز بعد از اما ختم به 

از  ،ق شده استتبرند و خاتم نیز از ختم مشرسیدن به پایان هرنامه و حفظ آن به کار نمی

خاتم پیامبران شمرده  صو پیامبر ما  ،پذیردامور پایان می ،آن رو که به وسیلة خاتم

 «.شان استشود، چرا که وی آخر ایمی

ل نکنند آیة شریفه به معنای حقیقی لغت حم را در« خاتم»بنابراین، در صورتی که 

هر و انگشتری تشبیه نمایند، بازهم ناگزیر باید آن را چون بلکه آن را مجاز بشمرند و به مُ

های پیامبران و یعنی نامه ،دهدکه آخر کار را نشان می آورند هری به تصورانگشتر و مُ

 گیرد.ایشان بدو پایان می پیام

                                      
 ، چاپ قاهره.245، ص 2ج  اللغة، مقاییس -(1)



   

 

 

 

 

 ﴾056﴿    ماجرای باب و بهاء

 –در آثار خود راه دیگری را پیموده و خاتم النبیین را  حسینعلی بهاءاما میرزا 

جز آن که بنابر عادت  ،در معنای حقیقی آن به کار برده است –برعکس مبلغان بهایی 

 و چنانکه ،گرایی نموده استبافی روی آورده و تأویلمعمولش در این باره نیز به عرفان

سازی قبالً گفتیم این تالش عقیم و راه نامستقیم را از آن رو پیش گرفته که سد شریعت

بودن یا خدایی خویش را کامالً نشان دهد، از  یش پای خود بردارد و فعال مایشاءرا از پ

 نویسد:می« إیقان»این رو در کتاب 

« م النبیینخات»چه مقدار از نفوس که به سبب عدم بلوغ به این مطلب به ذکر »

متحجب شده از جمیع فیوضات محجوب و ممنوع شده اند... بعد از آن که بر آن جمال 

با این که فرمودند: منم آدم اول، همین قسم  ،آید( صادق میص ازلی )پیامبر اکرم اسالم

آید که بفرمایند، منم آدم آخر. و همچنانکه بدء انبیاء را که آدم باشد به خود صادق می

 .(1)«!شودند، همین قسم ختم انبیاء هم به آن جمال الهی نسبت داده مینسبت داد

خاتم النبیین را به معنای انگشتری  حسینعلیشود میرزا در اینجا چنانکه مالحظه می

پیامبران تفسیر ننموده، بلکه به همان معنای اصلی لغت یعنی آخرین پیامبر )به قول 

که ادعا دارد همانگونه که پیامبر اسالم  و جز آن ،آدم آخر( حمل کرده است :ودشخ

عا کند که منم تواند ادّ)یعنی نخستین پیامبر( میمنم بدء انبیاء و آدم اول فرموده:  ص

 آدم آخر یا آخرین پیامبر!.

بطالن این سخن واضح است، زیرا در قرآنکریم تصریح شده که محمد خاتم النبیین 

ء انبیاء دْبَ ،مقوله وجود ندارد که پیامبر اسالم ز اینای ااست، ولی در سراسر قرآن کلمه

عا کنیم که خاتم النبیین تعبیری مجازی به شمار تا بتوانیم ادّ ،یا نخستین پیامبر است

نو  ،ص . بلکه برعکس، در قرآن مجید در تصریح آمده که محمد(2)رود نه حقیقیمی

                                      
 .126بهاء، چاپ مصر، ص  حسینعلیکتاب ایقان، اثر  -(1)

و اگر کسهی   ،از محکمات قرآن مجید است« خاتم النبیین»بهاء در آثارش اعتراف نموده که تعبیر  -(2)

کند( و یامبرانی خواهند آمد )چنانکه او ادعا میپذیرد که همواره پظاهر آن را قبول کند هرگز نمی

ت که در کتاب مذکور است از کلمهات محکمهة فرقهان بهوده بها      میّذکر خت»نویسد: در این باره می



   

 

 

 

 

 ﴾057﴿    ماجرای باب و بهاء

ه سوی خلق فرستاده شده و باشد که بدرآمد پیامبران نیست، یعنی نخستین پیامبری نمی

 :فرمایده در سورة احقاف میهدایت آنان را بر عهده گرفته است، چنانک

﴿        ...﴾ . :(.9)األحقاف 

 «.دِ پیامبران نیستمبگو که من نو درآم»

 صمشود که پیامبر اسالعا دیده نمیدر کتب حدیث هم به هیچ وجه اثری از این ادّ

 ولی آثار فراوانی وجود دارد که پیامبر اسالم ل یا منم بدء انبیاء.فرموده باشد: منم آدم اوّ

 فرموده است: ص

 )من آخرین پیامبرم(. (1)«األنبياءِ  أنا آخرُ »

 )من بازپسین پیامبرانم، پیامبری پس از من نیست(. (2)!بَ ْعِدى َنِبَّ  الَ  النَِّبيِّنيَ  َخاَتَُ  أَنَا@

)همانا رسالت و پیامبری  (3)!َواَل َنِبَّ  يْ الرَِّساَلَة َوالنُّبُ وََّة َقِد انْ َقَطَعْت َفاَل َرُسوَل بَ ْعدِ  ِإنَّ @

 قطع شده و هیچ رسول و پیامبری پس از من نیست(.

 و امثال این آثار که در کتب شیعه و سنی با اسناد فراوان گزارش شده است.

 آنکریم و پیامبر گرامی اسالمرسد و قرن بست میبُ به حسینعلی بهاءبنابراین، راه حل 

به ویژه که وی در یکی از الواحش سخنی گفته که راه  ،دهندبه او اجازة تشریع نمی ص

 نویسد:می صرا کامالً برخود بسته است. در آنجا نسبت به پیامبر عظیم الشأن اسالم 
آله  بوة وعلىبه انتهت الرسالة والن األمم الذي مرّبِّ العامل و  سيد اة والسالم علىوالصلو @

 .(4)!أصحابه دائماً أبداً سرمداً و 

                                                                                            
ل بوده ل األوّهرگز اقرار ننماید بر این که نبی از اوّ ،اثبات این کلمه و تحقق معنی ظاهر آن در قلب

، ص 7ئدة آسمانی، گهردآوری عبدالحمیهد اشهراق خهاوری، ج     )ما«. و إلی آخر اآلخر خواهد آمد

 بدیع(. 129، از انتشارات مؤسسة ملی مطبوعات امری، 31

 ، چاپ استانبول.1359، ص 2سنن ابن ماجه، ج  -(1)

 ، چاپ استانبول. 499، ص 4سنن ترمذی، ج  -(2)

 ، چاپ استانبول.533، ص 4سنن ترمذی، ج  -(3)

 .293و الواح ضمیمة آن در صفحة « اشراقات»نک: کتاب  -(4)



   

 

 

 

 

 ﴾058﴿    ماجرای باب و بهاء

ها که رسالت و نبوت بدو پایان گرفت و بر درود بر سرور جهان و مربی امت» یعنی:

 «.خاندان و یارانش درود همیشگی و پاینده و جاودان باد

دیگر چگونه  حسینعلی بهاءافتد که هر منصفی به شگفتی می ،با این اعتراف صریح

سازی کند و از نسخ قرآن و شریعت اسالم دم زند و احکام و به خود اجازه داده تا دین

 شرایع جدیدی بیاورد!؟.

ناشدنی چنین پاسخ داده اند که حضرت بهاءاهلل در غان بهایی به این مشکل حلمبلّ

ذکر  فرموده اند که قرآن مجید پس از« ایقان»و در کتاب « جواهر األسرار»رسالة 

ضمناً جمال مبارک  ،از لقای خداوند در روز قیامت یاد کرده است« خاتم النبیین»

 )یعنی بهاء( لقای خداوند و قیامت موعود را با دیدار و قیام خود تطبیق فرموده اند!.

پایان پذیرفته است، ولی دورة  صبنابراین، هرچند نبوت و رسالت به حضرت محمد 

غ . مبلّ(1)آیدیو لقای الهی است که پس از اتمام عصر نبوت م بهاءاهلل دوران قیامت کبری

 گوید:در این باره می« أقداح الفالح»ضمن کتاب اشراق خاوری بهایی عبدالحمید 

حضرت بهاءاهلل در کتاب ایقان معنی خاتم النبیین را به افصح بیان ذکر فرموده اند و »

 النبوةُ  به انتهتْ @فرموده که اینطور تعبیر  صدر الواح مبارکه از حضرت رسول 
 صو تشریح فرموده اند که مقصود از ختم نبوت و رسالت به حضرت محمد  !سالةُ والرِّ 

                                      
إن اهلل تب ارك وتع اَل بع د ال ذي خ تم @نویسد: می« جواهر األسرار»در رسالة  حسینعلی چنانکه میرزا -(1)

ولكن  ه رس  ول اهلل وخ  اَت » مق  ام النب  وة يف ش  أن حبيب  ه وص  فيه وخيت  ه م  ن خلق  ه كم  ا ن  زل يف ملك  وت الع  زة:
، رسالة جواهر األسرار، از انتشارات 49، ص 3)آثار قلم اعلی، ج  !ةوعد العباد بلقائه يوم القيام« النبيني

خداونهد تبهارک و تعهالی مقهام نبهوت را در شهأن       »بدیع( یعنی:  129سة ملی مطبوعات امری، مؤس

دوست و برگزیده و بهترین بندگانش به پایان رسانید، چنانکه از بارگاه سلطنت و عزت )ایهن آیهه(   

دة خدا و بازپسین پیامبران است[ آنگاه بندگانش را به مالقات خود در روز نازل شد: ]لیکن او فرستا

 «.قیامت وعده داد



   

 

 

 

 

 ﴾059﴿    ماجرای باب و بهاء

و مظهر امراهلل  ،شودهمانا مژده و بشارت لقاءاهلل در قیامت است که یوم اهلل ظاهر می

 .(1)«گردده مستقر می)یعنی باب و سپس بهاء( بر سریر خالفت الهیّ

جز از ظهور  صاسالم  نبوت پیامبرز دوران ا: آری، قرآن مجید پس باید گفت

پیروانش و  حسینعلیقیامت و لقای خداوند خبری نداده است، ولی همانگونه که میرزا 

اعتراف نموده اند، قیامت موعود و لقای الهی هنگامی فرا خواهد رسید که نبوت و 

و تکالیف مذهبی حکومت نکنند.  رسالت پایان پذیرفته باشد، یعنی دیگر شرایع دینی

پرداخته و دوباره پای « اقدس»و « بیان»، باب و بهاء چگونه به تألیف کتاب بنابراین

معنا و  ،؟ آیا این کوسة ریش پهنحالل و حرام و شریعت و احکام را به میان کشیده اند

 !؟.وم درستی داردهفم

معبود را مالزم با روز  حقیقت نیز همین است که قرآن مجید قیامت موعود و لقای

چنانکه هر  تشریع قوانین جدید و تکالیف تازه.حساب و پاداش شمرده است، نه روز 

رسد و نیز به وضوح پژوهشگر منصفی از مطالعة قرآنکریم بدین نتیجة روشن می

چنانکه  قات با حساب الهی تفسیر شده استیابد که مالقات خدا در قرآن به مالدرمی

﴿فرماید: می                        

  ﴾ . :با خود قرآن ین شیوة تفسیر آن است که قرآن را و بهتر (22 – 21)احلاقة

 توضیح دهند.

 

 

 

 

 

                                      
 132)از انتشارات مؤسسة ملی مطبوعات امری،  142، اثر اشراق خاوری، ص 2اقداح الفالح، ج  -(1)

 بدیع(.



   

 

 

 

 

 ﴾061﴿    ماجرای باب و بهاء
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 حسینعلی بهاءدالیل 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 ﴾060﴿    ماجرای باب و بهاء

 و عکا!سازی در بغداد دلیل
ـ پس از آن که در بغداد ادعهای   حسینعلی بهاءمیرزا  ـ ظْیُ نْمَ نمهود و بها   اللهـی   هُرُهِ

 1281و گروهی از بابیان برخهورد کهرد، در سهال    میرزا یحیی مخالفت شدید برادرش 

 فرستاده شد.عکا و سپس به اَدِرنَه  و از آنجا به ،تبعید گشتاسالمبول هه.ق. از بغداد به 

آمیزی کهه میهان   تبعید دو چیز بود، یکی اختالف سخت و خصومتعلت این نفی و 

ههای  و یاران پدید آمد و موجهب کشهتاری چنهد شهد و دیگهر مخالفهت       حسینعلیپیروان 

تندی که بهاء و پیروانش با علمای ایران )ساکن عراق( از خود نشان دادند، به طوری کهه  

مهنعکس شهده و در    –الدین شهاه  خارجهة ناصهر  وزیر  –این فتنه در نامة میرزا سعید خان 

 آنجا )بنا به گزارش یکی از منابع بهایی( نوشته است:

( هیچوقت در خفیه از فساد و اضالل سهفها و مستضهعفین جههال    حسینعلی بهاءاو )»...

زد، مثهل مقدمهة جنهاب فضهائل     خالی نبوده و گاهی به فتنه و تحریک قتل هم دست مهی 

های منکر به قصد کشتن به او زدند و تقدیر که زخمنصاب آقای آخوند مال آقا در بندی 

 .(1).«.و چند قتل دیگر که اتفاق افتاد. ،در بقای چند رفته و مساعدت نمود

 حسهینعلی در همین نامه دستور داده شد که سفیر ایران از دولت عثمهانی بخواههد تها    

امهان ماننهد،   او در  تنهه و فسهاد  نوری را از عراق به محل دیگری تبعید کند تا ایرانیهان از ف 

 نویسد:چنانکه می

هرچه زودتر قرار بدهند که این مفسد و چند نفر خهواص او را از بغهداد بهه جهای     »...

داخلة مملکت عثمانی که دسترس بهه حهدود مها نداشهته باشهد جلهب و توقیهف         دیگر از

 .(2)«نمایند که راه فتنه و فساد آنها مسدود شود

و میهرزا  قبـرس  نی میهرزا یحیهی را بهه جزیهرة     دولهت عثمها   ،در پی ایهن درخواسهت  

 حسهینعلی بههاء   ،بدین ترتیب .ها جدا کردها را از بهاییرا به عکا فرستاد و ازلی حسینعلی

                                      
ات ، چهاپ مؤسسهة ملهی مطبوعه    148اثهر محمهد علهی فیضهی، ص     « حضرت بهاءاهلل»نک: کتاب  -(1)

 بدیع. 125امری، 

 .151ص « حضرت بهاءاهلل»نک: کتاب  -(2)



   

 

 

 

 

 ﴾062﴿    ماجرای باب و بهاء

 ،ههای گذشهته  در شهر عکا )زندان اعظم!( ساکن شد و مجال پیدا کرد تا عالوه بر نوشهته 

اینهک   اکنهاف ارسهال دارد.  ر دیگری را نیز در آنجا به نگارش درآورد و به اطراف و آثا

باید ببینیم که وی روی هم رفته در بغداد و عکا چه سخنانی گفته و چه دالیلی در اثبهات  

 ادعاهای خود آورده است؟.

 

 ای در بین نیست!معجزه

نهام دارد،  « هیّصـحیفة شـطّ  »در بغهداد نگاشهته    حسهینعلی بههاء  یکی از آثهاری کهه   

صهورت رسهالة   « رحیـق مختـوم  »در کتهاب   غ بههایی( )مبلّاشراق خاوری عبدالحمید 

 نویسد:مذکور را آورده و در بارة آن می

حسب الوعهده در ایهن مقهام آن لهوح      ،بسیار قلیل استه یّچون نسخة صحیفة شطّ»

 .(1)«سازدمبارک را مدرج می

و آنچه  ،ای نداردکند که هیچ معجزهاعتراف می حسینعلیدر آغاز این صحیفه میرزا 

 چنانکه گوید: ،دروغ و ساختگی است دهنده او نسبت میدر این باره ب

کـذب  آنچه از ظهورات معجزات که ذکر شد، آنچهه نسهبت بهه ایهن حقیهر اسهت       »

کنندگان آن را بهه مهن نسهبت داده    )یعنی دروغی است که تکذیب (2)«بونذِّکَالمُ افتراهُ

 (.اند

دهد و ان آنها پاسخ میو حتی به منکر ،نمایداما معجزات انبیای گذشته را تصدیق می

 نویسد:می

قبل شده اگر صدق بهود حهال   گفته شود که معجزات که منسوب به انبیای  ، اگربلی»

ه متمسک به او هم حرفی نیست که عقول منیره  افئدة زکیّ این مطلبظاهر شود، هم باید 

سهی   ههر  :مهثالً شود که امور از قبل واقع شده و حال نشده یا بالعکس... بسیاری می شوند.

                                      
، )چاپ لجنة ملی نشر آثار امری، 284، ص 1رحیق مختوم، تألیف عبدالحمید اشراق خاوری، ج  -(1)

 تاریخ بدیع(. 113سنة 

 .285، ص 1رحیق مختوم، ج  -(2)



   

 

 

 

 

 ﴾063﴿    ماجرای باب و بهاء

)یعنی: هرسی سال از آنچهه شهما در شهمار     مص ون مث مس بونون و امکم تع د  يأ ا عد  عم  سنه 

کنیهد!( در بعضهی بهالد    کنیهد و سهپس حسهاب مهی    شمارید و شمارش میروزگارتان می

توان انکهار نمهود کهه چنهین چیهزی محقهق       آیا مدت تأخیر آن می .شودون ظاهر میطاع

 .(1)؟!«اهر شودإال باید حال هم ظ نبوده و

پرسیم که جناب بهاء با اعتراف میکنیم! ولی اعیه بحثی نمیدر اینجا از ارزش این دف

 ای نیاورده است تا ادعای خویش را به اثبات رساند؟.به معجزات انبیا چرا خود معجزه

این پرسش را بالفاصله مطرح سهاخته و بهه گمهان خهود پاسهخی       حسینعلیالبته میرزا 

 نویسد:چنانکه می ،بدان داده استکننده قانع

اگر گفته شود که چرا حال امری از امورات قدرت محضه و شئونات صرفه ظاهر  و»

هذا ح ق مبث ل م ا أن تم بلی،  تر و سمو أنفاس مقدسه شود؟شود تا سبب علو ارواح عالینمی
ست مانند آنچه درست ا ین، ا)یعنی: آری ان تنطقون وهلل املثل األعلی إن أنتم تعلمونيفی الب

نظرنمها بهه جریهان     خداست اگر شما بدانیهد!(،  ل واالتر از آنِثَگویید و مَمی ،در باره بیان

کند و جهاری اسهت، آنچهه    این شط که مشهود است در حین طغیان و ازدیاد حرکت می

کند در اقتدار خود ثابت است، آنچه از اطراف از نفوس ضعیفه فریهاد کننهد کهه سهد     می

د یا سد فالن محل باطل گشت یا فالن بیت خراب شد و فالن قصر منههدم  معظم خرق ش

و  ،و در کمال قهر و غلبه و قدرت و سلطنت سایر و ساری اسهت  ،گشت هیچ اعتنا ندارد

مثالً عمارت از هرکه باشد چهه از سهلطان و    ،نمایددر جمیع مراتب به تساوی حرکت می

استقاللی در اسهتحکام   آن عماراتی که چه از مسکین نزد سطوة او یک حکم دارد، مگر

)یعنی: این چنهین برایتهان    ه توقن وني رب لکم األمثال لعلکم مبا أنتم فکذلک نض ،خود دارند

 .(2)«شاید بدانچه در آن هستید یقین کنید!( ،زنیمها میمثل

ممکن است خوانندگان گرامی بپرسند که این پرسش و پاسخ چه ربطی به یکهدیگر  

 د بهاء از این تمثیل غریب چیست؟.دارند و مقصو

                                      
 .286رحیق مختوم، ص  -(1)

 .287و  286، ص 1رحیق مختوم، ج  -(2)



   

 

 

 

 

 ﴾064﴿    ماجرای باب و بهاء

شـط  خواهد بگویهد: همانگونهه کهه    در اینجا می حسینعلیجواب آن است که میرزا 

در اندیشهه نیسهت کهه بهه      و ،سهپارد اعتناء به این و آن راه خهود را مهی  در بغداد بیدجله 

رسد؟ خدای سبحان نیز هرچه شود و چه کسی به هالکت میهنگام طغیان کجا ویران می

کار او چون و چرا روا دارد، پس در بارة این که  کند و کسی را نرسد که دربخواهد می

نهک رسهولی بهدون معجهزه     و ای ،فرسهتاد خداوند در گذشته انبیای خود را با معجزات می

اعتراض به سیل و مانند  –و اگر هم اعتراضی پیش آید  ،اعتراض نباید نمود ارسال داشته

 د!.رسبه جایی نمی –طوفان 

ربط است، زیرا انسان در برابر سیل )جز الحق که تمثیل جناب میرزا بسیار نارسا و بی

« حکمت قضا و اسرار قـدر »ای ندارد، و الزم نیست تا بهه  حفظ خود و دیگران( وظیفه

در این مورد واقف شود، ولی موظف است که انبیای الهی را بشناسد و از صحت دعوت 

 شان را به کهار گیهرد، از ایهن   دعوت آنان را بپذیرد و دستورات ایشان آگاه شود تا بتواند

فرستد تا بر راستگویی آنها رهنمایی فرمهوده  رو خدای متعال پیامبرانش را با معجزات می

 .(1)پذیردو این سنت همیشگی خدا است که تبدیل و تحویل نمی ،باشد

اشی نماید و عذر آورد ترخواهد با توسل به سیل بغداد دلیلمی حسینعلیپس این که 

ای ندارد، عهذر وی پذیرفتهة خردمنهدان نیسهت و مشهکل معجهزه       که به چه جهت معجزه

نیهز   و برخی از پیهامبران  ،کند، گیرم که تمثیل بهاء صحیح هم باشدنداشتن او را حل نمی

 حسهینعلی شهود تها   بدون معجزه به سوی خلق فرستاده شده باشند، باز این امهر دلیهل نمهی   

عجزه به ادعا برخیزد، زیرا که ادعای وی از مرتبة نبوت و رسالت باالتر رفته و بهه  بدون م

قصـیدة  »آن چنانکهه در   ،مظهریت تامة خداوند و اتحاد بها مقهام احهدیت رسهیده اسهت     

 گوید:اش می« ورقائیه

                                      
نیز به معجزات گوناگونی چون: نزول فرشتگان در بدر برای یاری مؤمنان  صچنانکه پیامبر اسالم  -(1)

و غیهره( و ایجهاد طوفهان در     2و  1و الهروم   45های راستین )القمر: ( و پیشگویی12تا  9)األنفال: 

ارش تاریخ از ( و جز اینها مستظهر و مؤید بود. )نک: کتاب خیانت در گز17برابر کافران )األنفال: 

 (.361، ص 2و ج  225 – 27   217 – 11، صص 1همین نویسنده، ج 



   

 

 

 

 

 ﴾065﴿    ماجرای باب و بهاء

 (1)ت    کل الربوب من طفح حکمی تربتکل األلوه من رشح أمری تأله

و همهة پروردگهاران از    ،فرمان من به خدایی رسیده انهد  همة خدایان از ترشح»یعنی: 

 «!.تراوش حکم من به ربوبیت دست یافته اند

ة حهق و  فروشهد و خهود را مظههر تامّه    عیان خدایی فخر میچنین کسی که به همة مدّ

ای بنمایهد و  توانسهته بهه ارادة مبارکهه معجهزه    چگونه نمهی  ،شمردمتحد با وجود مطلق می

 ة پیروانش را روشن سازد!؟.دیدگان حسرت کشید

ناشهدنی  حل ( چون با این مشکلِحسینعلی)پسر میرزا عباس عبدالبهاء عجب آن که 

ای ناگزیر به دست و پا افتاده تا از قول این و آن بهرای پهدرش معجهزه    ،روبرو شده است

 نویسد:می« مفاوضات»از این رو در کتاب  ،روایت نماید و رفع نقیصه کند

شرق در جمیع جهات کسانی هسهتند کهه بهه مظهریهت جمهال مبهارک        إلی اآلن در»

 .(2)«!اما اعتقاد والیت دارند و معجزات روایت کنند ،)بهاءاهلل( مؤمن نیستند

تصهریح  « شطیه»آیا جناب عباس افندی خبر نداشته است که خود بهاءاهلل در رسهالة  

 کذابند!؟.ی )اگر هم وجود داشته باشند( دروغگو و کرده که چنین روایان

 

 های مغلوط اوست!سازیآیه ،یگانه حجت بهاء

یگانه برهان ساطع و حجت قاطع خود را کلمات موزونی شمرده که  ،حسینعلیمیرزا 

)هرچنهد کلمهات مهذکور دارای اغهالط      ،هایش آورده استبه فارسی و عربی در کتاب

دن سهخنان بهه شهمار    بهو بهودن نشهانة خهدایی   وی فراوان اند( به نظر او آهنگینلفظی و معن

بر جایگهاه اعهالی الوهیهت بهاال     دهد تا ای که به صاحب سخن اجازه میبه گونه ،آیدمی

پنهدارد، شهاهد   به هر صورت بهاءاهلل تنها حجت الهی خهویش را همهان سهخنان مهی     ،رود

کنهد  نقل میمهدی گیالنی ای از میرزا نامه« بدیع»موضوع آن است که وی در کتاب 

 :نویسدمیمهدی میرزا ی او نگاشته است، در آنجا که در رد ادعا

                                      
 بدیع. 129، از انتشارات مؤسسة مطبوعات امری، 211، ص 3نک: کتاب آثار أعلی، ج  -(1)

 م. 1918، چاپ لیدن، 26نک: مفاوضات عبدالبهاء، ص  -(2)
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و اگهر   بفرماینهد  ،حجتی غیر از آیهات دارنهد  « ه اللهیمن یظهر»عی این مقام اگر مدّ»

عهای بهاالتر و   در مقابل ایسهتاده ادّ  ،میرزا یحیی عالوه از نص و براهین قاطعه ،آیات است

 .(1)«!بیشتر و بهتر دارد و مجلدات کثیره در دست دارد

فواهلل به »در پاسخ گیالنی از مقداری سرزنش و تقبیح از قبیل این که  حسینعلییرزا م

دارد که مالحظه نماید، چه زود میهزان اهلل را تغییهر   م نموده که انسان شرم میکلماتی تکلّ

و چهه زود بهه تحریهف کلمهاتش مشهغول گشهته        ،اهلل را ضایع نموده اید ح مةداده اید و 

 دهد:به سؤال میرزا مهدی چنین پاسخ می سرانجام (2)«اید...

و ایهن تصهریحا    ،غیر از آیات اگر چیهزی دارد بیهاورد   ،نوشته که صاحب این ظهور»

در کل بیان نهازل   –روح ماسواه فداه  –باب(  محمدعلیة بیان )طمخالف است با آنچه نق

آیهات نبهوده و    غیر ،بیان تصریحاً فرموده که حجت ظهور بعد فرموده... نقطة بیان در کلّ

 .(3)«!نخواهد بود

سهازی و بهتهر بگهویم جهز     برای اثبات خدایی خود جهز آیهه   حسینعلیبنابراین، میرزا 

نسته همانند واتسالة او نیز می، اما شگفت آن که پسر ششپردازی دلیلی نداشته استسجع

 نویسد:می کند ومهدی گیالنی در نامة خود اعتراض می ،از این رو !سخنان پدر را بیاورد

آیه است و رسوالن ایشان  ،تر از این خودشان ادعای آن دارند که عبارات منعجب»

و پسهر کوچهک ایشهان ههم آیهه       ،گوینهد سالة ایشان ههم آیهه مهی   : اطفال هفتگویندمی

 .(4)«!گویدمی

 نویسد:سپس بهاءاهلل در پاسخ گیالنی می

                                      
 .261کتاب بدیع، ص  -(1)

 .262و  261کتاب بدیع، ص  -(2)

 .262کتاب بدیع، ص  -(3)

 .271کتاب بدیع، ص  -(4)
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م نمهوده و آن طفهل   اهلل تکلّه آیهات   سالگی بهه بلی، طفلی از اطفال بیت در سن شش»

 ت به آیات ناطق فرموده ایم تا دلیل باشد بر ایهن ظههور عهزّ   اضر است... او را در طفولیّح

 .(1)«!رحمانی

خبر نداشته )یا تغافل نموده( که نزول آیات رحمانی موکول بهه   حسینعلیگویا میرزا 

را یعنی کودکان  ،شودو مقام وحی از راه آموزش و پرورش میسر نمی ،وحی الهی است

بهرای دریافهت کلمهات خهدا      د آیات رحمهانی بسهازند،  نتوان چنان تربیت کرد که از خو

 فرماید:چنانکه در قرآن مجید می ،گزینش إلهی و حکم پروردگار الزم است

﴿                                

       ﴾ . :(144)األعراف. 

س آنچه را کهه  پ ،ها و کالمم تو را بر مردم برگزیدمبا پیام !خدا( فرمود: ای موسی»)

 «.اران باشزو از سپاسگ به تو داده ام بگیر

به اسرار وحهی ایشهان پهی     حسینعلیاز همین سخن میرزا  ،البته اهل فراست و ادراک

آوریم و ای از آیات میرزا را میکنیم و شمهبرد، ولی ما بدین مختصر بسنده نمیخواهند 

پردازیم تا چهرة حقیقت بهرای خواننهدگان گرامهی بیشهتر نمایهان      به تحلیل و نقد آنها می

 شود.

 

 معجزة آسمانی یا ابتذال در نثرنویسی؟!

 ،پنداشهت مهی  مائـدة آسـمانی  های خود را معجزة جاودانی و نوشته حسینعلیمیرزا 

« اقدس»ای از آثارش را به همین نام به چاپ رسانده اند( و در کتهاب  )چنانکه مجموعه

ههر نظمهی از   »یعنی:  (2)!ظم األعظ مظم من هذا ال ن  ضطرب الن  قد ا@به خود بالیده و گوید: 

و عجهب آن کهه نهه تنهها نثهر عربهی خهود را         .«انی افتهاده اسهت  این نظم بزرگتر بهه پریشه  

                                      
 .272و  271کتاب بدیع، ص  -(1)

 .1314، چاپ بمبئی، سنة 48کتاب أقدس، اثر حسینعلی بهاء، ص  -(2)
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بلکه عبارات پارسی خویش را نیز دلیل بهر مقهام خهداییش     ،پنداشتنظیر میبیای معجزه

های من چیزی سهر درنیاوردیهد،   داد که اگر از عربیشمرده و به مخالفان خود پیام میمی

« اقتـدارات »به عبهارات فارسهیم بنگریهد تها راز اعجهاز را دریابیهد، چنانکهه در کتهاب         

 نویسد:می

ة حهق و  نمایید، در کلمهات پارسهیّ  آیات عربیه را ادراک نمیاگر  ،بگو ای اهل بیان»

 .(1)«دونش مالحظه کنید که شاید خود را مستحق عذاب النهایه ننمایید

 ،زبانان در اینجا بیاوریمگفت را برای پارسیین، جا دارد بخشی از این معجزة شبنابرا

قائم مقام  منشهآت  وخواجه عبداهلل انصاری و مناجات سعدی تا مالحظه کنند که نثر 

 با چه هماورد پرتوانی روبرو شده اند!؟.فراهانی 

ه( ای به محمد کریم خان کرمهانی )رهبهر شهیخیّ   نامه« اقتدارات»در همان کتاب  ،بهاء

دههد، در آنجها چنهین    ای از نثرنویسهی او را بهه زبهان مهادریش نشهان مهی      ونهنوشته که نم

 گوید:می

ای که بهر  کنی، در غفلت به مقامی رسیدهکرده و می اءاهلل اعتراضبر کلمات أحبّ»... 

هههم اعتههراض   – ال  ذی بش  ر الن  اس هب  ذا الظه  ور ،رو  ماس  واه ف  داه –کلمههات نقطههة اولههی  

وم ا کن ت ب ذلک حبط ت أعمال ک و  ،ایائهه نوشهته  اهلل و أحبّ در ردّو در کتب )!(  ،اینموده
غلهط اسهت و    ،و ذکهر اتهم   ال تو گفته اند کهه کلمهات بهاب اعظهم    تو و امث ،نيمن الش اعر 

قدر ادراک ننموده که کلمات منزلة الهیه میزان کل  مخالف است به قواعد قوم، هنوز آن

دی که مخالف آیات الهیهه اسهت آن   ، و هریک از قواعشوداست و دون او میزان او نمی

در و آنچهه خواسهتیم کهه     ،ف شهد دوازده سنه در بغداد توقّه  .قاعده از درجة اعتبار ساقط

ضهح و مبهرهن شهود    لسی جمعی از علما و منصفین عباد جمع شوند تا حق از باطهل وا مج

مخهالف نبهوده، تهو از     –روح ماسهواه فهداه    –ة أولهی  نقطباری آیات  احدی اقدام ننمود.

                                      
، )خوانندگان محترم توجه دارند که بهاء در این بهاره  57اثر حسینعلی بهاء، ص « اقتدارات»کتاب  -(1)

همانگونه که پیش از این گفتیم باب نیز عالوه بر نثر عربهی خهود،   محمد باب تقلید کرده، و از علی

 شمرد(.ای جاودانه میهای الکن خویش را معجزهنویسیفارسی
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گهویی؟... اگهر احهزان    ن گذشته در آیات ظهور اعظهم چهه مهی   خبری از آقواعد قوم بی

دادی و شهادت می ،شده مرقوم میی در علوم الهیّوارده و امراض جسدیه مانع نبود الواح

 .(1)«!هکه قواعد الهیه محیط است بر قواعد بریّ

، خواننهدگان را بها شهیوة نگهارش وی تها      حسهینعلی های میرزا این چند سطر از نوشته

نیهز خهواهیم آورد(،    راه برای آشنایی بیشهتر بخشهی دیگهر    سازد )و البتای آشنا میاندازه

که بهاء در عبارات خود چه لطف تعبیر و قدرت تصویری یافتهه کهه عقیهده     معلوم نیست

و ههر نظمهی در    !آیهد بهه زانهو درمهی    ای در برابهر ایهن نثهر جاودانهه    هر مقاله ،داشته است

 .!افتدرویارویی با این معجزة زمانه به پریشانی می

ری که به طو ،های خویش اندعاشق خود و شیفتة تراوش ،البته برخی از اشخاص

و این تعبیر بلیغ  ،بینندهای وجودشان را در نهایت جمال و غایت کمال میهمة زشتی

 (8)فاطر: .      ﴾(2)﴿در حق ایشان صادق است که قرآنی 

های ها و کاستیاز گژی گرنهبوده است و « خودشیفتگان»هم یکی از آن  حسینعلیمیرزا 

بهاء نادیده بگیریم، از ذکر  یافت. ما اگر نقایص ظاهری را در سخناننثر خود آگاهی می

 توانیم بگذریم.مغالطات وی در همین چند سطر نمی

را « معجـزة کالمـی  »کنهد و تنهها   کسی که همة معجزات را از خود نفهی مهی   اوالً:

 سخن گوید، زیراشمرد، حق ندارد برخالف قواعد زبان بودن سخنانش میمالک خدایی

و دلیهل   ،آیهد شناسی غلط از آب درمیتنها دلیل وی برای اثبات ادعایش از دیدگاه زبان

انهد، بهر   « کلمات منزلة الهیهه »دیگری هم ندارد تا ثابت کند که کالم من به حکم آن که 

قواعد زبان حاکمیت دارند. بنابراین، اجازه ندارد قواعد جاری زبان را که مالک فهمیدن 

« مضـاف الیـه  »را بهه جهای   « صـفت »و مهثالً:   ،شود نادیده بگیردفهماندن شمرده میو 

 بیاورد! )چنانکه در سخنان باب و بهاء بارها آمده است(.

                                      
 .214و  213ص « اقتدارات»کتاب  -(1)

 «.کار ناپسندش در نظر وی آراسته شد و آن را نیکو پنداشت» -(2)
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 باب( مخالف با قواعهد نیسهت.   محمدعلینویسد که آیات نقطة اولی )آنچه میثانیاً: 

یش از ایهن شهواهدی از   کنهد و مها په   را رد مهی  آن ،عایی است که صدها گواه و نمونهاد

لو »و « خط الشکسته»و خوانندگان ارجمند تعبیرات ناهنجار  ،آوردیم محمدعلیاغالط 

 و خطاهای گوناگون دستوری را در سخنان باب از یاد نبرده اند. «!کان چاپاً

این که گوید: اگر احزان وارده و امراض جسدیه مهانع نبهود، الهواحی در علهوم      ثالثاً:

ه! از نهوع  دادی که قواعد الهیه محیط است بر قواعد بریّه شد و شهادت میمیالهیه مرقوم 

و معلهوم نیسهت پهیش از تندرسهتی آن جنهاب و اثبهات        ،آیدوعدة سر خرمن به شمار می

ه نان مها سهازگار بها قواعهد بریّه     عای دیگر ایشان که سخمدعا چه باید کرد؟ به عالوه با ادّ

تابع مزاج بهاءاهلل بوده انهد، نهه    !شود که الواح مبارکهضمناً معلوم می .مخالفت دارد است

البتهه ایهن اعتهراف     (1)شهدند! نمیامراض جسدیه مانع نزول الواح  ،گرنه تابع وحی خدا! و

گـر   )دریاب نکته ام را ،شودمی در کیش بهایی شمرده« وحی منشأ»دهندة خود نشان

 قدر نکته دانی(.

 نویسد:چنان است که می« اقتدارات»کتاب  نمونة دیگر از سخنان پارسی بهاء در

 –ی در عراق بین یدی حاضر و در امر نقطة أولهی  وقت بجستانی مشاهده نما نِسَدر حَ»

و جهواب   ،شبهاتی بهر او دارد، چنانچهه تلقهاء وجهه معهروض داشهت       –روح ماسواه فداه 

ر نقطهة أولهی   و از جملهة اعتراضهاتی کهه به     ،ه استماع نمودبالمواجهه از لسان مظهر أحدیّ

تحصهی  ن حضرت در جمیع کتهب منزلهه حهروف حهی را بهه اوصهاف ال       نموده آن که آ

و من یکی از آن نفوس محسوبم و بهه نفهوس خهود عهارف و مشهاهده       ،وصف نموده اند

نفهس اوصهاف سهبب ریهب و شهبهة او       نمایم که ابداً قابل این اوصاف نبوده و نیسهتم! می

                                      
نویسهد:  نیهز مهی  « لوح سلمان»به عنوان نمونهه در   ،بینیماین اعتراف را در سخنان بهاء مکرر می -(1)

رسهیده  أحزان وارده قلم رحمن را از ذکر مقامات أحدیه منع نموده، ضهربه مقهامی مهی   ای سلمان! »

ی را که اگر جمیع ماکان بر خوان نعمهتش حاضهر شهوند، و إلهی آخهر الآخهر لهه از آنچهه         مقر عزّ

، چاپ قاهره مطبعة 158)مجموعة الواح مبارکه، ص  «!.موجود است متنعم گردند، ابداً حرفی را نه

 هه.ق.(. 1338سعادت سنة 
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بع سهقایه  بهالتّ  (1)، و لکهن زوان قایة گنهدم اسهت  غافل از آن که زارع مقصهودش سه   ،شده

و حسن  –ة معدودات من آمن وعدّ ،شود، جمیع اوصاف نقطة بیان راجع است به أولمی

و این مقام باقی تا اقبهال بهاقی و    ،تبع بماء بیان و اوصاف رحمن فائز شده اندلبا –أمثال او 

 «!(2)إال به أسفل مقر راجع

در سخنان پارسی او غرق  اوالً:کنید که هاء را مالحظه میدر اینجا نیز شیوة نگارش ب

در ثانیاً:  شود.تعبیرات عربی است، آن هم تعبیراتی که ضرورت و لطفی در آن دیده نمی

شهبهاتی   –)مانند: بین یدی حاضر  ،کندبسیاری از موارد افعال را از آخر جمله حذف می

ورزد، سخنانش از مبالغهه و مغالطهه دریهغ نمهی    در ثالثاً: فل مقر راجع(. به اس –بر او وارد 

 محمدعلیدهد که آمیز میپاسخی سفسطهحسن بجستانی چنانکه در همین چند سطر به 

تهان راه مبالغهه پیمهود،    در سهتایش  و  بهه شهمار آورد   (3)حروف حـی باب اگر شما را از 

 ،اسهت نبوده حسین بشرویی( مقصودش جز ستودن نخستین کسی که بدو گروید )یعنی 

آمیزنهد و بهه طفیهل    آیند که با خوشة گندم میهای تلخی به شمار میو دیگران چون دانه

بهاب   محمهد علیعایی ناروا و قیاسی بیجا است، زیرا که این سخن ادّ خورند.آب می ،آن

درود »در آثارش از حروف حی تمجید فهراوان نمهوده تها بهدان جها کهه شهرط ایمهان را         

بهدان تصهریح کهرده    « بیان عربـی »چنانکه در واحد اول از  ،ردشمبر آنان می« فرستادن

 ،یسد که هیجده تن مزبور پیش از آفهرینش جههان  وننیز می« بیان فارسی»در . و (4)است

 ،ت آنهها را در همهة اشهیا نههاده اسهت     و خداونهد نشهانة معرفه    ،از جان او آفریده شده اند

 نویسد:چنانکه می

                                      
ای تلخ است که دانه»، چاپ تهران( آمده: 1788، ص 2واژة زوان چنانکه در فرهنگ نفیسی )ج  -(1)

 «.گندم زارها روید و با گندم آمیزد در

 .139و  138ص  «اقتدارات»کتاب  -(2)

 محمد به وی گرویدند.تن اند که در آغاز دعوت علیمقصود از حروف حی هیجده  -(3)

 .4بیان عربی، واحد اول، ص  -(4)



   

 

 

 

 

 ﴾072﴿    ماجرای باب و بهاء

باب( به ظهور نفس او هیجهده نفهس کهه     محمدلیعخداوند واحد أحد از برای او )»

خلق شده اند قبل کل شیء از نفس او خلق فرموده و آیة معرفهت ایشهان را در کینونیهت    

 .(1)«!کل شیء مستقر فرموده

بهه شهمار آورد   های تلخی دانهتوان همچون آیا انصافاً این عده را در آئین بابی می

ن یکی از این گروه خهود را دارای چنهان مقهامی    و آیا چو رویند!؟که به همراه گندم می

باب بهه خطها    محمدعلیتوان بدو پاسخ داد که جز این می ،ندانسته و به اعتراض برخاسته

 رفته و در بارة تو به گزافه و مبالغه پرداخته است؟

وی نیهز در خهور توجهه اسهت.     نظم معجزة آسای بهاءاهلل که صرف نظر کنیم، نثر از 

قافیهه و  دانم با این ابیات کژنمی ،ندپندارآمیز میرا الهام حسینعلیشعار میرزا بهائیانی که ا

 کنند؟.چه می !بدقیافه

 ای صبا از پیش جانان یکزمان            خوش بران تا کوی آن زورائیان

 (2)پس بگویش کی مدینه کردگار        چون بماندی چون که رفت از برت بار!

سههروده، بهه الهههام خداونهد و بهه مهدد حههق شهعر مهی       آیها کسهی کهه بههه گمهان خهود     

 ؟.«!چون برفت از دست یار»مثالً بگوید:  «چون که رفت از برت یار»توانسته به جای نمی

 گوید: حسینعلیباز میرزا 

 هم بیار! داری بیا وور نثار جان و سر   میا      اگرخیال جان همی هستت به دل اینج

 ورنباشی مرد این ره دور شو زحمت میار! ری طلب  رسم ره این است گر وصل بهاء دا

نویسهد:  پهس از ذکهر دو بیهت اخیهر مهی     « گـنج شـایگان  »اشراق خاوری در کتاب 

 .(3)«هـ.ق. بوده است 1271 – 1271نزول این اثر مبارک به سال »

                                      
 .2بیان فارسی، ص  -(1)

در وقتی که جمال ابههی )میهرزا حسهینعلی( در مدینهة کبیهر      »نویسد: می 313در کتاب بدیع، ص  -(2)

اشهعار مهذکور را    سهپس  «شودشدند چند فردی فرموده اند، بعضی از آن در این مقام ذکر می وارد

 آورده است.

)انتشارات مؤسسة ملی مطبوعات امری،  12تألیف عبدالحمید اشراق خاوری، ص « گنج شایگان» -(3)

 بدیع(. 124



   

 

 

 

 

 ﴾073﴿    ماجرای باب و بهاء

اند و قیافة بدی  قافیه شده« بیار»با « میا»شود که مالحظه می هدر این ابیات نیز همانگون

 ه خود گرفته اند!.ب

شهود و بهه نظهر    شهمرده مهی   حسینعلی بههاء نیز از آثار منظوم میرزا  !«ح هله هلهول»

صهورت لهوح    کنهد. بهائیان از نبوغ این پیامبر مازندرانی یا خدای قرن بیستم حکایت مهی 

 مزبور چنین است:

 یهها     بشههارت! هلههه    هلههه   هلههه                          حههور بقهها از فههردوس عههال آمههد        
 

 هلهه     هلهه     هلهه     یها     بشهارت!                       هم با کاسة حمرا آمد     با چنگ و نوا

 هلهه     هلهه    هلهه     یها     بشهارت         با غمهزة جهانی بها مهزة فهانی بها رقهص و نهوا آمهد         

 یها     بشهارت       هلهه     هلهه     هلهه      مد    مشکین با لعل نمکین از نزد خدا آ گیسوی با

 آمههد  هلههه    هلههه    هلههه   یهها   بشههارت مامژگههانش بهههردلتیر زابههرویش صههدطیههف زدو

 هله     هله     هله     یها     بشهارت              ها بر برش جمله فنا آمد     به رهش دل هاجان

 تا آنجا که گوید:

 (1)هله    هله    یا     بشهارت   ها به نثارش کان رب عال آمد     هله   ا به وصالش دلهانج

 

ههم بها    خدایی( چرا با غمزه و مزه آمده؟ آن معلوم نشد که رب عال )با وجود ادعای

مزة فانی )و نه باقی!( که البتهه دور از سهاحت قهدس ربهوبی اسهت، جها دارد کهه بهائیهان         

بهه   ه کنند تاعالقمند به شعر و ادب این فکاهیات را با نثر و نظم ادبای بزرگ ایران مقایس

 ﴿ (2)طوق بنهدگی میهرزا بههاء آزاد سهازند    ذال آنها پی ببرند و گردن خود را از تبا

  ﴾(3) .!(62س: ي.) 

                                      
 .35تا  33ص « گنج شایگان»نک: کتاب  -(1)

 ،های پرمغز و آهنگین خواجه عبداهلل در دسترس همه هسهت نثر دلکش و زیبای سعدی و مناجات -(2)

مانهد تها   و بهاء انصافاً به آب زالل در برابر تیره آب گهل آلهود مهی    بقام مقایسه با سخنان باو در م

 بهائیان منصف چگونه داوری کنند!؟.

 دانستند!.ای کاش قوم من می -(3)



   

 

 

 

 

 ﴾074﴿    ماجرای باب و بهاء

و با آن که ندای  ،نویسی وی نیستهای بهاء نیز کم از پارسیمتأسفانه عربی بافی

نظم وی در بسیاری از موارد از حیث در داده  !ضطرب النظم بهذا النظم اللْعظمقد ا@

شود مانند آن که به تقلید از شیوة مغلوط و از حیث معنی نامربوط شمرده میلفظ 

آورد و به همراه اغالطی باب عبارتی از قرآن مجید را با اندک تغییری می محمدعلی

ة شریفة شمرد! چنانکه در سورکند و این کار را معجزة آسمانی میآن را بازگو می ،چند

 ﴿که  آمده استیوسف به مناسبتی        ﴾ .(76وسف: ي) 

زیبای قرآنی را مایة کار این جملة  حسینعلی، میرزا !باالتر از هر دانایی داناتری است@

 نویسد:می« بدیع»و در کتاب  ،و دستاویز تکرار قرار داده

 عليم. عاملاً  ماً قد كان فوق كل ذي علم عالَّ @
 قدير. اً مقتدر  اراً وفوق كل ذي قدرة قد كان قدَّ 

 عظيم. ماً متعظِّ  اماً وفوق كل ذي عظمة قد كان عظَّ 
 رفيع. مرتفعاً  اعاً وفوق كل ذي رفعة قد كان رفَّ 

 حكيم. اماً وفوق كل ذي حكم قد كان حكَّ 
 .جويداً  جاوداً  اداً وفوق كل ذي جود قد كان جوَّ 

 أمي. اراً آمراً ن أمَّ وفوق كل ذي أمر قد كا
 .(1)!فضيل فاضالً  االً وفوق كل ذي فضل قد كان فضَّ 

پردانشهتر و دانهاتر و دانشهمندتری اسهت، و بهاالتر از ههر        ،باالتر از هر دانهایی »یعنی: 

 «!.الی آخرهتر و تواناتر و توانمندتری است... توانایی پرتوان

 شهود بهه  چنانکه مالحظه مهی « علیمٌ عالَّماً عالماً»صفات اوالً: در این سخنان تصنعی 

 )همچون بقیة صفات کهه در ههر جملهه آمهده     ،هنگی ندارندلحاظ إعراب با یکدیگر هما

اعـاً،  رفَّهایی نظیهر:  واژهثانیاً:  یابد.کس آن را درمیاند( و این غلط واضحی است که هر

حاورات یا مکاتبهات  و در م ،ساختگی و بیگانه از زبان عرب اند ، جاوداً...ازاً، جویدٌعزَّ

م و عـالم و علـیم و   عـالّ در تکرار الفاظی همچهون:  ثالثاً:  روند.عربی هرگز به کار نمی

                                      
 .62و  61ص « بدیع»کتاب  -(1)



   

 

 

 

 

 ﴾075﴿    ماجرای باب و بهاء

و  ،ای در جمله نیستند چه لطفهی نهفتهه اسهت   که مفید نکتة تازه ار و مقتدر و قدیر...قدّ

ری تهر و دانهاتر و دانشهمندت   پهردانش  ،چه معنی دارد که کسی بگوید: باالتر از هر دانهایی 

از  حسهینعلی بههاء  است!؟ این صفات چه تفاوتی به لحاظ مقصود اصلی بهاهم دارنهد کهه    

گهویی روی آورده  ایجاز زیبای قرآنی صرف نظهر نمهوده و بهه تکهرار و تکلهف و غلهط      

شهود کهه اربهاب    در عبارات وی دیده مهی « اعجاز»کدام  ،از همة اینها گذشته .(1)است؟

و بهه قهول وی: ههر     ،آن عاجز و مبههوت شهده انهد   فصاحت و خداوندان بالغت در برابر 

وان به سبک و سیاق سخنان بهاء مثالً ت؟ آیا نمینظمی در برابرش به پریشانی افتاده است!

 گفت:

 .كرميٌ   اما كارماً كرَّ   قد كان فوق كل ذي كرمٍ @
 .شريفٌ  شارفاً  افاً شرَّ  قد كان فوق كل ذي شرفٍ 
 .رحيمٌ  رامحاً  اماً رحَّ  قد كان فوق كل ذي رمحةٍ 
 .!حليمٌ  حاملاً  ماً حالَّ  قد كان فوق كل ذي حلمٍ 

 و امثال این سخنان پریشان...!؟.

را بپذیرند و هر واژة  حسینعلیخواهند اغالط دستوری و ادبی میرزا البته بهائیان نمی

پذیرند، چون و چرا میبی ،ای را که از او سر زده باشدمجعول و عبارت بیرون از قاعده

عربی بهاءاهلل نگرم، به نظر من تعبیرات عد دیگری به موضوع میاینجا از بُ ولی من در

نه از سوی خداوند  ،زبان صادر شده انددهند که از سوی یک پارسیآشکارا نشان می

چون معنای متعدی دارد )نه الزم( از « ةمعاشر»در زبان عربی واژة  ،جهان. به عنوان نمونه

                                      
بهاب را صهد   شنیدنی است که بهاء سخنان مشوش خود را باالتر از سخنان باب و سهخنان پریشهان    -(1)

اگهر الیهوم کهل مهن فهی      »نویسهد:  هزار مرتبه باالتر از آیات قرآنکهریم شهمرده اسهت! چنانکهه مهی     

ت واألرض حروفات بیانیه شوند که به صد هزار مرتبه از حروفات فرقانیه أعظم و أکبرنهد و  السموا

)کتاب «! نسوبأقل من آن، در این امر توقف نمایند از معرضین عنداهلل محسوبند و از أحرف نفی م

، از انتشهارات مؤسسهة ملهی مطبوعهات     27قرن بدیع، اثر شوقی افندی، ترجمة نصراهلل مهودت، ص  

 بدیع(. 125امری، 



   

 

 

 

 

 ﴾076﴿    ماجرای باب و بهاء

و هرگز  الناًوا فُرُاشِعَگوید: پیوندد، عرب میخود میاین رو بدون واسطه به مفعول 

.  ﴾(1)﴿در قرآنکریم هم آمده: ! نٍالَفُ عَوا مَرُاشِعَگوید: نمی

واژة  ،ولی در زبان پارسی! وفِعرُالمَبِ نَّهُعَوا مَرُاشِعَو نفرموده است:  (19)النساء: 

با دانشمندان و »گویند: پیوندد و مثالً میبه مفعول خود می «با»معاشرت به همراه کلمة 

نتوانسته از این عادت  ،از آنجا پارسی زبان بوده حسینعلیمیرزا « نیکان معاشرت کنید

 نوشته است:« أقدس»و در کتاب  ،زبانی بگریزد

 .(2)!لتعاشروا مع األديان وتبلغوا أمر ربكم@

 «.د و امر خداوندتان را بدانها برسانیدباید با )پیروان( ادیان معاشرت کنی»

 نویسد:باز در همان کتاب می

 .(3)!عاشروا مع األديان...@

 «.با )پیروان( ادیان معاشرت کنید»

در جمهالت عربهی   « = بامع »بینید میرزا نتوانسته از آوردن کلمة در اینجا چنانکه می

 ذهنهی پارسهی سهر زده بهه     هد که سخنان مزبهور از دو این کار نشان می ،خودداری ورزد
بهدون آنکهه    ،مادری خود لفظی عربی نهاده استای از زبان ای که در برابر هر واژهگونه

کلمهات   ،ساختار متفاوت جمله را در عربی رعایت کند. بنابراین، سهخنان کتهاب اقهدس   

ه داشت کهه  اش نمایان است. باید توجّنویسی در نویسندهالهی نیست چه عادت به پارسی

عها نماینهد کهه    کنهیم تها بهائیهان ادّ   گیری نحوی بحث نمهی در اینجا صرفاً بر مبنای نکته ما

ما از راه تفاوت تعبیر در دو زبان مختلف تابع قواعد زبان نیست!  ،گفتنخداوند در سخن

 ،خواهیم نشان دهیم که سخنان بهاء از یک ذهن ایرانی صادر شده است و ایهن روش می

نیسهت کهه در برابهر آن تعصهب     و سهزاوار   ،کنهد ع بحهث مهی  به صورت علمی از موضهو 

 ورزید.

                                      
 با ایشان )زنان( خوشرفتاری کنید. -(1)

 .1314، چاپ بمبئی، سال 22ص « اقدس»کتاب  -(2)

 .39ص « اقدس»کتاب  -(3)



   

 

 

 

 

 ﴾077﴿    ماجرای باب و بهاء

ههای عربهی و پارسهی    در خهالل زبهان  « اسـم مفعـول  »نظیر همین مسئله را در بهاب  

 ،ندزسها اسم مفعهول نمهی   ،دانیم که در زبان عربی معموالً از افعال الزممی توان یافت.می

چنانکهه   رود،به کار نمی« منزول» ولیشود، ساخته می «نازل»واژة « نزل ینزل» مثالً از:

 یها از  ،در عربهی معمهول نیسهت   « مطیـور »ولی  ،سازندرا می« طائر»واژة « طار یطیر» از:

نداریم، اما در پارسی برای همة  «مطلوع»گردد، ولی مشتق می« طالع»واژة « طلع یطلع»

« پریهده » ،«فهرود آمهده  »ماننهد:   ،ساخت« صفت مفعولی»توان افعال )الزم و متعدی( می

که همگی صادر الزم انهد، اینهک   « برآمدن»و « پریدن»و « آمدنفرود»از مصدر « برآمده»

زبان بخواهد به زبان عربی سخن گوید در صهورتی کهه از سهاختار زبهان     اگر یک پارسی

برای افعهال الزم نیهز    ،ممکن است به عادت زبان مادری اش ،عرب به درستی آگاه نباشد

رود( اسهم مفعهول عربهی بهه کهار بهرد،       که در پارسی به کار مهی به جای صفت مفعولی )

 نویسد:می« سورة النصر»در  حسینعلی بهاءچنانکه میرزا 

 .(1)!!إصغوا كلمة اليت كانت من السماء القرب منزوالً @

 «.به سخنی که از آسمان قرب فرودآمده گوش دهید»

 نویسد:باز می

 .(2)!!راً و يفی هواء الصب مط  العز  نيکانوا جبناح@

 «.به دو بال عزت در هوای شکیبایی پریده اند»

 نویسد:و همچنین می

 .(3)!!كان األمر عن أفق القدس مطلوعاً @

 «.این امر از افق قدس برآمده است»

                                      
، از انتشهارات مؤسسهة مطبوعهات    161لهی فیضهی، ص   اثر محمهد ع « حضرت بهاءاهلل»نک: کتاب  -(1)

 بدیع. 125امری، 

 .161ص « حضرت بهاءاهلل»نک:  -(2)

 .162ص « حضرت بهاءاهلل»نک:  -(3)



   

 

 

 

 

 ﴾078﴿    ماجرای باب و بهاء

 و تحهت تهأثیر   ،نادرست است« مطلوعاً»و « مطیوراً»و « منزوالً»های در اینجا واژه

نهه آفریننهدة    ،نویسندة آن ایرانهی بهوده اسهت    دهد کهزبان پارسی ساخته شده و نشان می

بجنـاحین  شود ماننهد:  های مذکور دیده می)عالوه بر اغالط دیگری که در جمله جهان!

 و غیره(. (1)العز

 

 دالیل دیگر بهاءاهلل

ادعای خود حجتهی جهز    ه که برای اثباتبا آن که بارها اعتراف نمود حسینعلیمیرزا 

شهود و آنهها را نشهانة حقانیهت     مور دیگری نیز متوسل میسخنانش ندارد، ولی گاهی به ا

ا پیمهوده و بهه   شمارد! مبلغان بهایی نیز در پهی رهبرشهان همهین راه متنهاقض ر    خویش می

ای از أدلهة  اینجا مناسبت دارد به پهاره  انگیز است، دراند که شگفتدالیلی دست آویخته

 افکنده شاهد این ماجرا باشیم.مزبور نظر

کههه آن را در اثبههات حقانیههت خههود آورده  حسههینعلیمیههرزا هــای حجــتیکههی از 

بهر اههل   حجـت  میهرزا ایهن عمهل را     مردی از مریدان او در بغداد اسهت!  « خودکشی»

 نویسد:چنین می« بدیع»و در این باره در کتاب  ،پنداردها و زمین میآسمان

( غهذای  سید مهذکور )سهید اسهماعیل( بعهد از ورود حضهرت أبههی )یعنهی بههاءاهلل        »

 فواهلل :روحانی طلب نموده، فرمودند: بیا و در مقابل بنشین، بعد از جلوس بیاناتی فرمودند

ه چنان جذبش نمود که از خود و کهونین غافهل گشهت... و    خمر معانی کلمات الهیّ سکر

اهلل گفتهه و بهه اصهحاب داده و     مدتی به این حالت بوده تا آنکه در یومی اشعار در مهدح 

شهود  اگر نفسی مالحظه نماید از اشتغال کینونت آن ساذج قدس مطلهع مهی   ،ن موجودأآل

)!( و به بیت آمحمد رضا هم رفته و دیدنی (2)م در اول فجر برخواستهاتا آن که یومی از ایّ

عن کل من فهی السهموات واألرضهین و در     و به مقر قربانگاه دوست شتافت منقطعاً ،نمود

ودنهد تها   در حولش بوده و با او به قربانگاه توجهه نم  توجه جمیع مالئکة عالمین ،آن حین

                                      
  نون تثنیه در حال اضافه، باید حذف شود. -(1)

 «!.برخواسته»در این مقام صحیح است، نه « برخاسته»البته  -(2)



   

 

 

 

 

 ﴾079﴿    ماجرای باب و بهاء

السالم یا بغداد( قرب شط مقابل بیت بهه دسهت خهود حنجهر      مدينةآنکه درخارج مدینه )

مبارک خود را قطع نمود... و بعد در مدینه این امر شهرت نمود به شأنی که کهل اسهتماع   

 مشهاهده  ،مقر أطهر نموده و تفنگچی باشی با جمعی از عرب و عجم توجه به آن ،نمودند

در نمودند که آن هیکل مقدس خوابیده و تیغ در دستش و به این حالت جان فدا نموده... 

اسماعیل  ،حال مالحظه کن که اسم این نفس مبارک هیچ عصری چنین امری واقع نشده.

 ،بوده و لکن این اسماعیل از قربانگاه دوست زنده برنگشت و جان در رههش ایثهار نمهود   

 .(1)«!اهلل این فعل حجت است بر کل من فی السموات واألرضفو

گری عجبا! خودکشی که در همة ادیان الهی و شرایع آسمانی تحریم شده، در بهایی

شهود، اگهر سهید اسهماعیل مهذکور مجهذوب       ها و زمین شمرده مهی حجت بر اهل آسمان

تهری درخواسهت   ونزآمد که از خداونهد عمهر افه   شده بود، الزم می حسینعلی بهاءبیانات 

، مفارقهت از بههاء را طلهب    نه آن که با انتحهار  ،گیرد کند که از بیانات مرادش بیشتر بهره

تفسیری ندارد! و نیز چنانچه این کار ابلهانه دلیل بر  ،پس خودکشی او جز حماقت نماید.

امهام راسهتین و    ،اح اسـماعیلی حسـن صـبّ  آید که الزم می ،انیت کسی به شمار آیدحقّ

خنجـر   ،ت بر اهل آسمان و زمین باشد، زیرا فدائیان اسماعیلی به یک اشهارة حسهن  حج

یا از دیواره بلند قلعة الموت خود را بهه پهایین    ،بردندرا در شکم خویش فرو می !مبارک

فرقهة   ،حسهینعلی بههاء  با آن کهه   شان را نشان دهند.کردند تا ایمان و اخالصسرنگون می

)فرزند امام صهادق( را  اسماعیل بن جعفر و امامت  ،شماردمی اسماعیلیه را به کلی باطل

پهس از نصهب    نویسهد کهه امهام صهادق     مهی « اقتـدارات »و در کتهاب   ،منکر است

 که گوید:وی را عزل نمود چنان ،اسماعیل به امامت

گهویی؟ ایهن همهان    چهه مهی   صهادق   تدر حضهرت اسهماعیل بهن حضهر     :بگو»

رت او را امهام  آن حض اند. ه به او متمسک و متشبثت اسماعیلیّارحض اسماعیل است که

                                      
 .272 – 271اء، صص اثر حسینعلی به« بدیع»کتاب  -(1)
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بعهد عهزلش نمهود و ایهن سهبب اضهطراب        ،و حکهم در ایهن فقهره ثابهت     ،و وصی فرمود

 .(1)«!اصحاب شد

نمایهد  شود و استدالل مهی ل میمتوسّ« اسم خود»به  ،حسینعلی بهاءگاهی هم میرزا 

امر داللت بر حقانیهت مهن    نیمنام مرا یاد کرده است، و ه باب در آثارش دمحمّعلیکه 

 نویسد:چنانچه می ،کندمی

منا تطىنع شنمس البهناء ل وجنل  منن أو   بقولنه لْعنم :تصریح به این اسم هم فرموده انهد »
 .(3)«!نمایدنشبهه  لْعم كه أحديآخر بيانه جل و  في كتاب اهلل إلیخير  (2)أن يغرب إل 

 حسهینعلی را میهرزا  « بههاء »زیرا نام تر از بیت عنکبوت است! این دلیل علیل نیز سست

گراییده و آثار او را خوانده بر خویشتن نهاده است، چنانکهه   محمدعلیپس از آن که به 

 خوانیم:می« بدشت»در خالل حوادث « لع األنوارامط»در 

اء دادنهد کهه در جمهع أحبه    روز لوحی به میرزا سلیمان نوری مهی حضرت بهاءاهلل هر»

 لاز جمله خهود هیکه   .ای موسوم شدندبه اسم تازه بخواند، هریک از أصحاب در بدشت

العهین بهه طهاهره     ةبه نام قهدوس و جنهاب قهر    به اسم بهاء و آخرین حروف حیّ ،مبارک

روز یکی از تقالید قدیمهه الغهاء    هرمشتهر گشتند... باری در ایام اجتماع یاران در بدشت 

این اسامی بهه اشهخاص از   دانستند که این تغییرات از طرف کیست؟ و شد، یاران نمیمی

رفت، معدودی هم در آن یک را گمان به کسی می شود؟ هرطرف چه شخصی داده می

دانستند که آن حضهرت اسهت کهه مصهدر     ام به مقام حضرت بهاءاهلل عارف بودند و میایّ

 .(4)«جمیع این تغییرات است

                                      
 .6اثر حسینعلی بهاء، ص « اقتدارات»کتاب  -(1)

« الشهمس »یغرب نادرست است و به جای آن تغرب باید گفته شود، زیرا کهه ضهمیر ایهن فعهل بهه       -(2)

 و شمس مؤنث مجازی است. ،گرددبرمی

ملههی )از انتشههارات مؤسسههة  32، ص 7مائههدة آسههمانی تههألیف عبدالحمیههد اشههراق خههاوری، ج    -(3)

 بدیع(. 129مطبوعات امری، 

 .295و  294مطالع األنوار، ص  -(4)



   

 

 

 

 

 ﴾080﴿    ماجرای باب و بهاء

نیز رد کرده یحیی  میرزاها یعنی پیروان را بابی حسینعلیناگفته نماند که دلیل میرزا 

 نویسد:در این باره میمهدی گیالنی اند، چنانکه 

)اگر( تعریفات حضرت باب به جهت شخص معین بهاء اسهت،  عرض دیگر آن که »

به جهت مسمای بعینه است و یا به جهت اسم بهاء؟ اگر به جهت مسمای بعینهه و شهخص   

فرموده که در کجهای   بیان حرف است و محتاج به دلیل است. بخصوصی است، این اول

 ء اسهت، ایهن اسهم از اسهماءاهلل اسهت.     بیان و به چه عبارت است؟ و اگر به جهت اسم بها

تعریفات اسم اهلل اختصاص به اسم بهاء ندارد، اسم جالل و جمال را نیز تعریف فرموده و 

 .(1)«!عای این امر نمایدپس هر میرزا جالل و میرزا جمال باید ادّ ،هکذا کل اسماءاهلل را

قافیه را تنهگ دیهده و تقریبهاً اسهتدالل خهود را       ،در پاسخ به این ایراد حسینعلیمیرزا 

 دهد:جواب میدی گیالنی مهچنانکه به میرزا  ،گیردپس می

و لفهظ بههاء ههم در     ،اگر ذکری از این ظهور در بیان نباشد به زعم تو و مرشهدینت »

بلی، این سؤال شما در وقتی جایز کهه   چه ضرر به ظهور دارد؟... ،کتاب نازل نگشته باشد

نه، نفس ظهور بهوده  بیّ –فتعالی من ذلک  –نة من اسم من است بیّ :صاحب ظهور بفرماید

 .(2)«!و خواهد بود

نه مسهلمان را قهانع    ،بنابراین، خودکشی سید اسماعیل و ذکر کلمة بهاء در کتاب بیان

ای نشهانة پیغمبهری و خهدایی    هیچ فرقهه  و از دیدگاه ،کندها را ملزم میسازد و نه بابیمی

و ظهاهراً   ،ای افتادنهد ة یافتن دلیل تهازه غان بهایی در اندیشمبلّ ،از این رو .شودشمرده نمی

دلیلهی  « فرائد»ثمر را به عهده گرفته و در کتاب این امر بی ،ابوالفضل گلپایگانیمیرزا 

لپایگهانی نهام برههان خهود را     ساخته و پرداخته است، گ حسینعلیدر اثبات حقانیت میرزا 

 نویسد:و در این باره می ،(3)نهاده« دلیل تقریر»

                                      
 .198اثر میرزا حسینعلی بهاء، ص « بدیع»به نقل از کتاب  -(1)

 .217ص « بدیع»کتاب  -(2)

 نامیده اند.« دلیل نفوذ امر»برخی از مبلغان بهایی آن را  -(3)



   

 

 

 

 

 ﴾082﴿    ماجرای باب و بهاء

اگر فرض نماییم که شخصی اعم از این که این شخص به اعتقاد یههود و نصهاری و   »

مسلمین زردشت باشد یها بهه اعتقهاد زردشهتیان حضهرت موسهی و عیسهی و یها حضهرت          

ای رسالت نماید و کالمی را خود بگوید عهرکه باشد، اگر العیاذ باهلل به کذب ادّ †رسول

 و به خداوند تبارک و تعالی نسبت دهد و شهریعتی را خهود تشهریع نمایهد و بهه حهق       

و این کالم باقی ماند و نافذ شود و موجهب ایجهاد امتهی گهردد و در عهالم       ،منسوب دارد

تمیهز   دوام یابد، آیا در این صورت شارع صادق را از شارع کاذب چگونه مجاههد توانهد  

ل معلهوم  داد؟ و شریعت حق را از شریعت باطل چگونه تواند شهناخت؟ و بهه انهدک تأمّه    

ه اگر از دلیل تقریر صرف نظهر شهود ابهدًا تفریهق بهین الحهق و الباطهل ممکهن         شود کمی

 .(1)«!نباشد

رد کهرده اسهت!   این برهان گلپایگانی را خهود بههاءاهلل    جای شگفتی دارد که بشنوید

شرح ماجرا اندازد! سخنی گفته که بنیان دلیل مذکور را برمی« شراقاتا»یعنی در کتاب 

ت نبهوّ ت و در هندوستان به ادعای مهدویّغالم احمد قادیانی چنین است که مردی بنام 

هایی نوشت و هزاران تن را به آیین خود سخنانی ابراز داشت و کتاب ،این مرد برخاست.

شبه قارة هند و اروپا و دیگهر منهاطق بهه تبلیهغ و     و هم اکنون نیز پیروانش در  ،جلب نمود

عای خود صادق باشد، الزم است که این مرد در ادّ« تقریر لدلی»بنابر دعوت سرگرمند. 

 سخنش نیز ماندگار و نافذ شهده اسهت.  منسوب داشته و  زیرا کالم خویشتن را به حق 

 نویسد:و می ،عی دروغین دانسته استاو را مدّ حسینعلی بهاءاما میرزا 

 ،ت نموده و إلی حهین عای قائمیّنفسی از اهل سنت و جماعت در جهتی از جهات ادّ»

 دمحمّه علیقائم حقیقی ) تش نمودند و به خدمتش قیام کردند.قریب صد هزار نفس اطاع

 .(2)«!باب( به نور الهی در ایران قیام بر امر فرمود، شهیدش نمودند

                                      
، چهاپ ازبکسهتان )بمطبعهة هندیهة، بشهارع      77و  76اثر ابوالفضل گلپایگانی، ص « الفرائد»کتاب  -(1)

 المهدی باألزبکیة(.

 .8و  7اثر میرزا حسینعلی بهاء، ص « اشراقات»کتاب  -(2)
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ء تخمهین زده شهده و امهروز جمعیهت     در زمهان بهها  « صـد هـزار نفـس   »البته عهدد  

شود کهه  بنابراین، معلوم میها )پیروان غالم احمد( خیلی بیشتر از این تعداد است. قادیانی

و تقریهر میهرزا ابوالفضهل     ،کثرت جمعیت و بقای یک فرقه دلیل بر حقانیت ایشان نیست

در کتهاب   سهینعلی حمیهرزا   ،عهالوه بهر ایهن    .بهرد ای نداشته و ره به جایی نمهی پایه و مایه

 نویسد:)یا رسالة خالویه( می« ایقان»

و عبهاد را بهه وادی ایمهن     ،از جملة انبیا نوح بود که نهصد و پنجاه سال نوحهه نمهود  »

 .(1)«!روح دعوت فرمود و أحدی او را اجابت ننمود

از جملة انبیا نباشد، زیرا پس از چند قهرن   آید که نوح الزم می ،بنابر دلیل تقریر

بها   ،ت و تبلیغ پیامش مورد پذیرش خلق قرار نگرفت و کالمش در مردم نفوذ نکهرد دعو

لیل گلپایگانی دلیل علیل کند، پس دتصریح می به نبوت نوح  حسینعلیآن که میرزا 

 ة اباطیل است.لمو از ج

به وضوح اعتراف نموده که جهز   حسینعلیباری، بهائیان نباید فراموش کنند که میرزا 

 نویسد:می« بدیع»هایش حجتی ندارد، چنانکه در کتاب زیعبارت پردا

ت و میزان امر ت نازل است حجّهرگز جمال أبهی جز آیات منزله که از سماء أحدیّ»

 .(2)«نفرموده اند

در « اجتهـاد »تراشی را به خود هموار کهرد و  سازی یا دلیلپس نباید زحمت معجزه

« عرفان بـافی »با « آیات الهی»اشت که از سوی دیگر باید توجه د نمود.« نص»برابر 

عا نزدیکتهر  های صوفیان پرمدّبه گفته ،تفاوت دارد، سخنان بهاء و ادعاهای پرطمطراق او

زادة دشهمنی و   –نهاکرده  خهدای   –و ایهن داوری   .به سخنان انبیای فهروتن خهدا   است تا

در « زندرانیمافاضل »عان دارند، چنانکه ست، فضالی بهایی هم بر این امر اذتعصب نی

 :کند کهیح میتصر« ظهورالحق»کتاب 

 .(1)«!تر استلحن آثارشان )آثار بهاءاهلل( به مذاق اشراقیین و رواقیین و أمثالهم نزدیک»

                                      
 ، چاپ مصر.5اثر حسینعلی بهاء، ص « ایقان»کتاب  -(1)

 .218اثر حسینعلی بهاء، ص « بدیع»کتاب  -(2)
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کنند که ای از قرآنکریم نظر افکنند، مالحظه میاگر بر هر صفحه جوبهائیان حقیقت

در آنجها  « مخاطب وحـی »و « رسان خدابنده و پیام»تنها به عنهوان   صپیامبر اسالم 

مطرح شده و مدار سخن بر محهور خداپرسهتی و تعظهیم و تقهدیس پروردگهار و دعهوت       

ولی در سخنان باب و بهاء چیزی که بیش از همه مطهرح   ،مردم به بندگی او استوار است

گر شده اند و خود آنان هستند، آنها به منزلة صفات خدا بلکه ذات احدیت جلوه شودمی

و بهانة ایشان آن است کهه   ،به خضوع و بندگی در برابر خویش دعوت کرده اند مردم را

مظهر ذات و آینة تمام نمای جالل و جمال پروردگارند، چنانکه بهاء در نخستین عبهارت  

 ،کنهد مقام خود را مقام نفهس خهدا در عهالم امهر و خلهق معرفهی مهی       « اقدس»ب از کتا

و این ادعای گران از آنچه پیامبران گفته . (2)!ْلل قالذي كان مقام نفسه يف ع امل األم ر وا@

ههای شهناخت پیهامبران راسهتین و تمییهز آنهها از       و یکهی از راه  ،ها فاصهله دارد اند فرسنگ

جا دارد خوانندگان ارجمند به این چند آیهه از   .یان مغرور و خودبین همین راه استمدع

و آنهها را بها    ،ته باشهند قرآنکهریم کهه سرشهار از صهداقت و روحانیهت اسهت توجهه داشه        

 های باب و بهاء مقایسه کنند:خودستایی

﴿                                

                             

       .﴾ :(23 – 21)اجلن 

 شمارم.خوانم و کسی را شریک او نمیبگو: من تنها خداوندم را می»

 بگو: من مالک آن نیستم که به شما زیانی رسانم و نه به اجبار هدایتی کنم.

غیهر از او پناهگهاهی    بگو: ههیچکس مهرا در برابهر خهدا پنهاه نخواههد داد و هیچگهاه       

 نخواهم یافت.

 .«های او )مأموریتی ندارم(...جز رساندن دعوت خدا و پیام

                                                                                            
 .124، بدیع 193به فاضل( ص أسرار اآلثار خصوصی، تألیف اسداهلل مازندرانی )ملقب  -(1)

 .1314، چاپ بمبئی، سنة 2ص ، «اقدس»نک: کتاب  -(2)



   

 

 

 

 

 ﴾085﴿    ماجرای باب و بهاء

﴿                                     

                               ﴾. 
 .(05نعام: )األ

 دانم.نمیو غیب  ،گویم که گنجهای خدا نزد من استبگو: به شما نمی»

 گویم که من فرشته هستم.و به شما نمی

 کنم.شود، چیزی را پیروی نمیجز آنچه به سوی من وحی می

 ؟.«کنیدچرا اندیشه نمی آیا نابینا و بینا برابرند؟ پس :بگو
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 حسینعلی بهاءهای کژگویی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 ﴾087﴿    ماجرای باب و بهاء

 حک و اصالح وحی!
فرسهتاد،  به نهواحی گونهاگون مهی   « آیات منزله»به عنوان  حسینعلی بهاءسخنانی که 

گاهی با یکدیگر اختالف و تفهاوت داشهت و بهه عهالوه دارای اغهالط صهرفی و نحهوی        

و  حسهینعلی ناچهار میهرزا    گرفهت. و از این رو مورد نقد و اعتراض قهرار مهی   ،فراونی بود

ادعهای  به  –پرداختند و وحی خدایی را و اصالح آنها می به حکّدر عکا  عباسپسرش 

 ،رسهد آور به نظر میاین موضوع هرچند شگفتکردند! تکمیل و اصالح می –خودشان 

ن امر اعتراف نموده و بنابر آنچه میرزا خود بدیعباس افندی تر آن است که لی عجیبو

 نویسد:آورده، می« اسرار اآلثار»سداهلل مازندرانی )مبلغ بهایی( در کتاب ا

 هم فرق دارد!؟. آیات منزله بعضی باسؤال: »

 ومـن دون مطابقـه    –ح نهازل شهد و همهان صهورت اولیهه      ابسیاری از الو :جواب

الحظة آن که معرضین را مجال اعتراض نماند به اطراف رفته لذا حسب األمر به م –مقابله

مکرر در ساحت اقدس )یعنی در حضور بهاء( قرائهت شهد و قواعهد قهوم )یعنهی احکهام       

 .(1)«!صرفی و نحوی( در آن اجراء گشت

 به هنگام ساختن آیات منزله چندان حوصهله نداشهته تها قواعهد     شود بهاءاهللمعلوم می

از انتشهار   ولهی پهس   .دون غلهط از قالهب درآورد  خود را به  قوم را رعایت کند و عبارات

آیهات منزلهه    سخنانش با دشواری روبرو شده و ناگزیر خود و پسرش در اندیشهة اصهالح  

 برآمده اند! و این امر چندان هم در خور مالمت نیسهت، زیهرا فراگهرفتن ادبیهات مرسهومِ     

، چنانکه در یکی آمدفرسا به شمار میمشکل و طاقتعربی برای جناب بهاءاهلل کاری بس

 :نویسداز الواحش می

ع   ن  والص   رف ص   رفين ع   ن الراح   ة والنح   و حم   ا لين...إن البي   ان أبع   دين وعل   م املع   اين أن   ز @
 .(2)!القلب سروري وهبجيت

                                      
 129)مؤسسهة ملهی مطبوعهات امهری،      93ق(، تهألیف اسهداهلل مازنهدرانی، ص     –اسرار اآلثار )ر  -(1)

 بدیع(.

 (.1338ذی القعده، سنة  9، چاپ قاهره )5مجموعة الواح مبارکه، اثر بهاءاهلل، ص  -(2)



   

 

 

 

 

 ﴾088﴿    ماجرای باب و بهاء

)از مقصود( دور کرد و علم معانی مرا )از جایگهاهم( پهایین    امربیان یعنی: همانا علم 

و علم نحو شادی و خوشی را از دلم محو  آورد... و علم صرف مرا از آسودگی بازداشت

 «!.کرد

 

 شود!مس پس از هفتاد سال طال می

آورد، ولی بهه  سخن به میان می« علوم طبیعی»گاهی از  در آثار خود حسینعلی بهاء

افکند، از جمله در کتاب کند که آدمی را به حیرت )و عبرت( میای کژگویی میاندازه

امان در یبوست یعنی مس، اگر از خطر نحاس نویسد که )یا رسالة خالویه( می« ایقان»

بههاءاهلل  گردد! یعنی طال تبدیل میذهب ماند، پس از گذشت هفتاد سال خود به خود به 

اساساً مس سرخ و طالی ناب از جنس یکدیگرند با ایهن   ،کند که به نظر برخیاضافه می

چنانکه  ،ه مصون مانده استو دیگری از این عارضتفاوت که یکی به یبوست مبتال شده! 

 نویسد:در کتاب مذکور می

در مادة نحاسی مالحظه فرمائید که اگر در معدن خود از غلبة یبوست محفوظ بماند »

دانند که رسد، اگرچه بعضی خود نحاس را ذهب میدر مدت هفتاد سنه به مقام ذهبی می

 .(1)«!به واسطة غلبة یبوست مریض شده و به مقام خود نرسیده

سهپاریم کهه بهه خهوبی     ههای بههایی مهی   دانداوری را بهه عههدة شهیمی    ،در این مسئله

تها چهه    197( بها جهرم اتمهی    Auو طهال )  5/63( با جرم اتمی Cu)اساساً مس  ،آگاهند

بهه   ،دانند که هرگز مادة مسی در معدن طبیعی خهود و می ،اندازه از یکدیگر فاصله دارند

 .ة یبوست به مزاجس راه نیابدعارض هرچند ،طال تبدیل نخواهد شد

 

 فیثاغورث و حضرت سلیمان

بهاءاهلل نه تنها در علوم طبیعی اعجاز نموده، بلکه در علم تهاریخ نیهز گهوی سهبقت از     

وی از فیلسوف نامدار  ،به عنوان نمونه .سروده است ،همگان ربوده و سخنانی بس غریب

                                      
 ، چاپ مصر )طبع بمعرفة فرح اهلل زکی(.122اثر حسینعلی بهاء، ص « ایقان» کتاب -(1)



   

 

 

 

 

 ﴾089﴿    ماجرای باب و بهاء

کنهد بها   یهاد مهی   سلیمان  حضرت دبه عنوان همعصر و شاگرفیثاغورث  :یونانی یعنی

 .کهرده اسهت  قریب چهار صد سهال پهیش از فیثهاغورث زنهدگی مهی      آن که سلیمان 

لـوح  »در  حسهینعلی بههاء  چنانکه محققان تاریخ بر این امر اتفاق دارند، با این همه میرزا 

 نویسد:می« حکماء

 .(1)!فيثاغورث يف زمن سليمان بن داوود وأخذ احلكمة من معدن النبوةو @

حکمت را از معدن نبوت گرفتهه  فیثاغورث در زمان سلیمان بن داوود بوده، و »یعنی: 

 .«است

غان بهایی را به دست و پها  سر زده، مبلّ« مظهر خدا»این اشتباه روشن تاریخی که از 

شاید راه نقد  ،افکنده است و کوشیده اند تا تأویلی پیش آورند و پاسخی برای آن بسازند

عصـمت  »عهای  ادّ حسهینعلی بهه ویهژه کهه میهرزا      ی مخالفان بربندنهد. عتراض را به روو ا

 گفته است:« اقدس»و در کتاب  ،نموده« مطلقه

 .(2)!ىليس ملطلع األمر شريك يف العصمة الكب @

دار ایههن دفاعیهه شههده و چنههین  میهدان  ،میـرزا اســداهلل مازنــدرانی  ،از میهان ایشههان 

 نویسد:می

غورث کهه معتمهد علیهه    تهاریخ مهذکور حیهات فیثها    ین بیهان بها   ادر بارة عدم انطباق »

توان گفت که مانند بسیاری از آثار مقدسة دیگر از قدیم و جدید  باشدمحققین عصر می

 –بهدون تضهمین امهر دیگهر آن      –صرفاً محض تأیید مقصود و توجه به جوهر مندرجات 

 .(3)«!مردم بود، فرمودند ی که در دسترسنقل منقوالت

                                      
، چاپ قاهره، مطبعة سعادت 45و نیز مجموعة الواح مبارکه، ص  461ق(، ص  –اسرار اآلثار )ر  -(1)

 هه.(. 1338)سنة 

مزبهور،  یعنی: برای درآمد گاه امر خدا )بهاءاهلل( هیچ شریکی در عصمت کبهری نیسهت، )و مقهام     -(2)

 .15ص « اقدس»ویژة اوست( نک: کتاب 

 .461و  461ق(، ص  –اسرار اآلثار )ر  -(3)



   

 

 

 

 

 ﴾091﴿    ماجرای باب و بهاء

زیهرا غهرض اصهلی     کنهد مردم هشیار را راضی نمی ،هانه تأویلواضح است که اینگو

از  قهرار داشهتند، و   که فالسهفة قهدیم تحهت تهأثیر انبیهاء       از سخن مذکور این بودهبهاءاهلل

آید که بهه شهاهد   الزم می ،و البته در اثبات این امر ،کردندن اخذ علوم و حکمت میاایش

خن عوام الناس و خطای تاریخی ایشهان  صادق و دلیل استواری توسل جوید نه آن که س

 .سهرایی کنهد  افسانه ،را مالک و مأخذ قرار دهد و به نام وحی رحمانی و کلمات آسمانی

رسهد؟ و  عا )یعنی اقتباس حکما از انبیا( چگونهه بهه اثبهات مهی    اصل ادّاوالً: با این روش، 

 توان اعتماد نمود!؟.چطور می ،وحی عیِبه دیگر سخنان مدّثانیاً: 

 

 و رب أعلی! حسینعلی بهاء

در بهارة  غلـو  ه با به هیچ وج« شرک» -اسالم برخالف  –گری در بابیگری و بهایی

نهد  چر باب و بهاء نیست! از این رو هرانبیا و اولیا پیوند ندارد، بلکه شرک چیزی جز انکا

مهات  اشکال است، زیرا که خود باب و بهاء در ذکر مقابی در حق آن دو مبالغه روا دارند

اند و ههیچ مقهام و منزلتهی را    ای را به قلم آوردهو هر گزافه ،اندشتهگذش از حد در خوی

در کتهاب   حسهینعلی بههاء  میهرزا   .انهد مگر که خود را مشمول آن شمرده اندباقی نگذاشته

بودن باب تردید « أعلی ربّ»کند که چرا در بارة مهدی گیالنی را سرزنش می« بدیع»

 نویسد:می نشان داده است! و

از این کلمهه معلهوم    .دانید(اعلی می این که نوشته: )همان حضرت باب که شما ربّ»

دانید و یا تقیه نموده اید مثل مرشدین شهما کهه در بعضهی    اعلی نمی شود که شما ربّمی

ب مجعولهه در اثبهات   ته جویند و به اطراف پشته پشته کنمایند و تبری میمواضع انکار می

 ا موقن اً نَّ بأن ا كُ  بدانیهد ك ل م ن يف الس موات واألرض ْجيع اً  وفرسهتند، شهما   حقیقت خود می
الص وت بأن  ه  ب  أعلى اً ج  عم غ  اً مبل   متكلم اً  مص رخاً  اً مض  ج   منادي اً  ق  ائالً  ذاك راً  ناطق  اً  م ذعناً  معرتف اً 

 .(1)!!ىاألعل هو ربُّ 

                                      
غلط است، زیرا األعلی صفت « هو رب األعلی». )ضمناً باید دانست که 43، ص «بدیع»کتاب  -(1)

کننهد، از ایهن   شود و صفت و موصوف در داشتن الف و الم با یکدیگر مطابقت میرب شمرده می
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ذعهان و  بهه قهول خهودش اعتهراف و ا     حسهینعلی نمایید که میرزا در اینجا مالحظه می

 :یعنهی  بهوده اسهت.  « اعلی ربّ»باب  محمدعلیکند که می فریاد و فغان و ضجه و عجه

 گزارش شده که:جید از فرعون مقرآن عائی که در همان ادّ

﴿               ﴾.  :(.24و  23)النازعات 

 !.!ن خدای واالتر شما هستمهمه را گرد آورد و ندا در داد که م@

 .او را از این ادعای متکبرانه نهی کرد، اندرز موسی را نپذیرفت و هرچند موسی 

 فرماید:چنانکه در قرآنکریم می نشنید، عاقبتش شنیدی!و به قول سعدی: 

﴿            ﴾ . :(.25)النازعات 

 .!ذاب آخرت و دنیا گرفتار کردپس خدا او را به ع@

شباهت به فرعون نبود، زیرا که او را کشتند )و به باب هم بی دمحمّعلی سرانجامِ

 .﴾   ﴿ (1)تی جسدش را جانوران خوردند(روای
 

 بهاء و ناآگاهی از قرآن

کهه آیهات قرآنهی را گهواه      کنهیم به مواردی برخهورد مهی   حسینعلیدر سخنان میرزا 

)تا چه رسهد بهه مفهاهیم     کندآورد، ولی متأسفانه بارها حتی ظاهر آنها را غلط نقل میمی

 نویسد:خطاب به میرزا مهدی گیالنی می« بدیع»در کتاب  ،به عنوان نمونه .آیات(

                                                                                            
نمهود، امها در قرآنکهریم    تعبیر می« هو الرب األعلی»ود که بهاءاهلل از مقصود خود به : رو الزم ب

اضهافه شهده، و از ایهن    « کم»به ضمیر « رب»آمده، به دلیل آن است که کلمة « ربکم األعلی»که 

 راه کسب تعریف نموده. بنابراین، به الف و الم نیاز نداشته است(.

جسدش را روزی چنهد در میهان شههر بهه هرسهو کشهیده       »نویسد: می« ناسخ التواریخ»سپهر در  -(1)

، چهاپ اسهالمیه،   315، ص 3ناسهخ، ج  « آنگاه بیرون دروازه انداختند، و خوردِ جهانوران سهاختند  

و عقیده دارند که جسد باب پس از قهتلش بهه    ،پذیرندهه.ق )البته بهائیان این روایت را نمی 1385

 عکا منتقل شده است(!.
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فرماید: خواهم همین قدر بر خود تو معلوم شود که از آن اشخاصی هستی که میمی»

 .(1)!منوا هباؤ ية مل يکل آ  رواي نوإ@

 آیة شریفه در دو سوره از قرآن )أنعام و أعراف( بدین صورت آمده است: اصل

﴿             ﴾.  :(.146و األعراف:  25)األنعام 

 یعنهی فعهل جحهد   « لم یؤمنوا»تبدیل به « یؤمنوا ال»فعل نفی یعنی  ،در سخنان بهاء

و  ،چرا که این فعل در جواب شرط آمده اسهت  ،است که در اینجا نباید به کار رود شده

 کرد.اگر با قواعد زبان آشنا بود، آیة قرآن را غلط نقل نمی حسینعلیمیرزا 

نمونة دیگر از اغالطی که بهاءاهلل در نقل آیات قرآنهی مرتکهب شهده آن اسهت کهه      

 نویسد:می

نباشید از نفوسی کهه بعهد از    ،هید و به عدل تکلم نمائیدانصاف د !ای اهل بیان :بگو»

ک م م ن فرماید: ی که مقصود عرفان در فرقان میسهده انکار نمودند و همچنین از نفومشا
 .(2)«!هم عنها معرضونرون عنها و مية يآ

این عبارت از قرآنکریم به غلط نقل شده و اصل آن در سورة یوسف بدین صورت 

﴿آمده است:                           

  ﴾. (115وسف: ي)  در اینجا روشن است که هم بهاء به خطا رفته و هم

 «!.ای اهل بیان... :بگو»خدای پنداری او که در آغاز سخن بدو گوید: 

مائــدة »دالحمیههد اشههراق خههاوری در کتههاب نمونههة دیگههر از اینگونههه اغههالط را عب

 کند که در خالل لوحی نوشته:در آنجا از قول بهاء نقل می آورده است.« آسمانی

امه ومنها يوم الذي بأي   ر الكل  رسله وبش  أنبيائه و  ةكاف    هلل الذي وِف مبا أوحى على احلمد@
إن   ه ه   و يومن   ا ن س   عته( و : )ي   وم يغ   ين اهلل ك   ال م   وع   دنا ب   ه يف حمك   م كتاب   ه بقول   ه ج   ل س   لطانه

 .(1)!هذا

                                      
 .219و  218ص « بدیع»ب کتا -(1)

 .295)و چند لوح دیگر(، از حسینعلی بهاء، ص « اشراقات»کتاب  -(2)



   

 

 

 

 

 ﴾093﴿    ماجرای باب و بهاء

ستایش خدایی را که بدانچه بر همة پیامبران و رسوالنش وحی کرده بود وفها  »یعنی: 

در آیة  کرد و همگی را به روزگاران خود نوید داد که از آن جمله روزی است که به ما

 ،وزو آن ر !غن ی اهلل ک ال م ن س عتهيوم ي @فرمهود:   محکم از کتابش وعده داده شهده کهه  

 «!.همین روزگار ما است

غلط است و هم به اعتبار معنی. اما خطای لفظی  ،هم به لحاظ لفظ ،این عبارت کوتاه

آنچه  به هیج وجه وجود ندارد.« اهلل... یوم یغنی»از این روست که در آیة قرآن جملة  ،آن

﴿ در قرآنکریم آمده به صورت:            ﴾ . :النساء(

وعدة نیک و  ،و اما خطای معنویش از آن روست که این آیة کریمه .شوددیده می (131

وید دیدار اند، نه آن که ندهدهد که از یکدیگر جدا شخاطر به زن و شوهری می یِتسلّ

 فرماید:آیة مزبور می را بدهد! حسینعلی بهاء

یگر جدا شدند )اندوه مخورند چه بسها(  به ناچار( از یکد ،و اگر آن دو )زن و شوهر»

 «.نیاز کنددو را از رحمت خود بی هر ،خداوند

چهه ربهط    ،هم در روزگهار موعهود   مازندرانی آن حسینعلیبه دیدار میرزا  ،این مسئله

 دارد!؟.

غلهط   !ائ هية أنبوفی مبا أوحی علی کاف  @میرزا آمده که  نِآنچه در آغاز سخ ،به عالوه

 ،بنهابراین  .آید نه در برابهر وحهی  می پیمان و عهددر برابر فاکردن ودیگری است، زیرا 

 .!هائِ ينبأ ةِ إلی کافَّ  دَ هِ ی مبا عَ فَّ وَ @: زم بود بنویسدال
ههی  پهردازی در اندیشهة فههم کهالم ال    سهازی و قیافهه  ی آیهای کاش جناب بهاء به جا

نند که این قبیهل  عا کدّممکن است کسانی ا .کشیدد و سخن حق را به بیراهه نمیآمیمرب

به تحریهف قهرآن معتقهد بهوده و بهه گمهان        ،ثار بهاء دلیل بر آن است که ویآاغالط در 

زیهرا میهرزا    ولی این شبهه درسهت نیسهت  صورت اصلی هر آیه را نشان داده است!  ،خود

تصریح نموده که قرآن مجید بدون هیچ کاستی، همان اسهت کهه    الواحشدر  حسینعلی

                                                                                            
)از انتشهارات مؤسسههة ملههی   119، ص 7مائهدة آسههمانی، تهألیف عبدالحمیههد اشهراق خههاوری، ج     -(1)

 بدیع(. 129مطبوعات امری، 



   

 

 

 

 

 ﴾094﴿    ماجرای باب و بهاء

 ،اسهت  هس آن ننشسهت یعنی غبار تحریف بر دامهن مقهدّ   قرار دارددر دسترس عموم مردم 

 نویسد:چنان که می

و قرآن همان است کهه در   ،( هم تمام استدمحمّعلیقرآن تمام بوده و بیان )کتاب »

 .(1)«هم همین است که حال موجود است ل بوده و بیاندست کُ

ههای  گهویی ندارد و در غلطوجود  حسینعلی بهاءبنابراین، راهی برای رفع ایراد ما بر 

نمایهانگر آن اسهت کهه سهخنان بههاء       ،و البتهه ایهن اغهالط    ، جای شبهه و تردید نیست.او

 !(2)اکار خود اوستوحی الهی نیست بلکه زادة ذهن خط ،عای ویبرخالف ادّ

 

 گویی در نسخ کتاب بیانتناقض

و دارند، ایهن اسهت    وان میرزا یحیی که با بهاءاهلل مخالفت داشتهریکی از ایرادهای پی

جها نیافتهاده و پادشهاهان بهابی ظههور نکهرده انهد میهرزا          ،بهاب  محمدعلیکه هنوز احکام 

و ایهن   ،را نسهخ کهرده اسهت   « بیان»احکام کتهاب   وای برخاسته عای تازهبه ادّ حسینعلی

                                      
 .232، ص 7مائدة آسمانی، ج  -(1)

﴿هل انگار بوده که آیة مشهور بهاء به قدری نقل آیات قرآنی س -(2)           

 ﴾  :(! و 49نقل نموده )جواهراألسرار، ص « لکنه رسول اهلل...»( را به صورت 41)األحزاب

عجب آن که نقل آیات قرآن به شکل نادرست، از بهاء به پسرش عباس نیز به میراث رسیده است، 

وإن من شیء إال »کند: آیة قرآنی را بدینگونه نقل می« مفاوضات»کتاب  از 67و او در صفحة 

بدین صورت آمده است:  با آن که اصل آیة شریفه در سورة ذاریات«! خلقناه زوجین اثنین

﴿                     ﴾ . و در سورة رعد نیز آمده:  (49ات: ي)الذار

﴿                ﴾ . :ه عباس هیچیک از دو آیه را پیدا است ک (3)الرعد

در قرآن مذکور است که »نویسد: همان کتاب می 38به درستی نقل ننموده است. باز در صفحة 

﴿که « ونذیراً إنا جعلناک شاهداً ومبشراً» فرماید:خدا به محمد رسول اهلل خطاب می  

                  ﴾  8از سورة احزاب و آیة  45صحیح است، چنانکه در آیة 

 رزا عباس نقل کرده است.شود، نه آنچه میسورة فتح دیده می



   

 

 

 

 

 ﴾095﴿    ماجرای باب و بهاء

در برابهر   حسهینعلی بههاء  نیست، « مظهر خدا»و « موعود باب»دهد که وی نشان می ،کار

و در کتهاب   ،نمایهد ه شده و نسخ کتاب بیان را از سوی خود انکار میل دستپاچاشکااین 

 د:نویسمی« اقتدارات»

از  ،اکثری از ناس )پیروان میرزا یحیی( به شأنی محتجب اند که احتجهاب ملهل قبهل   »

با ایهن کهه کهل     ،ک اندبُغضاً علی اهلل در هر حین به اعتراضی جدید متمسّ شده. نظر محو

قهق شهده و اسهم اهلل    ثابهت و ظهاهر و مح   ،به این ظهور اعظم ما نزل فی البیان دانند کهمی

ثار اهلل در شرق و غرب انتشار یافته و بیان فارسی مخصوصاً در این ظهور مرتفع گشته و آ

نویسد که بیان را نسخ نموده اند که شهاید شهبهة   امضاء شده، مع ذلک متصالً نوشته و می

 .(2)«!ق گرددمحقّ (1)لجْعِیت در قلوب القا شود و معبود

بلکهه تقلهب و تنهاقض خهود را آشهکار       ،بهرد ره به جایی نمهی  ،اما بهاءاهلل با این انکار

یابهد کهه احکهام    نظر افکنهد بهه وضهوح درمهی    « اقدس»سازد، زیرا هرکس به کتاب می

خهود بهه نسهخ     ،حسینعلیو عجب آن که میرزا  ،انددر موارد متعددی منسوخ گشته« یانب»

 نویسد:از جمله می ،های گوناگون تصریح نموده استای از آن احکام در جایگاهارهپ

 .(3)!ل يف البيان من حمو الكتباهلل عنكم ما نز  قد عفا@

د سهازید، خهدا از ایهن    هها را نهابو  آنچه در کتاب بیان نازل شده که همة کتاب»یعنی: 

 «.به شما درگذشتحکم نسبت 

 نویسد:باز می

 .(4)!اهلل عن ذلك لتسئلوا ما متا  به أنفسكم عفا ،لسؤال يف البيانحرم عليكم ا@

                                      
نثهار بهرادرش    ای است که میرزا حسینعلی در آثار خود مرتباًعجل به معنای گوساله لقب محترمانه -(1)

 کند.می

 .26و  25اثر حسینعلی بهاء، ص « اقتدارات»کتاب  -(2)

 .1314، چاپ بمبئی سنة 23اثر حسینعلی بهاء، ص « اقدس»کتاب  -(3)

 .34ص « اقدس»کتاب  -(4)



   

 

 

 

 

 ﴾096﴿    ماجرای باب و بهاء

کههردن بههر شههما حههرام شههده بههود، خههدا از آن دسههتور سههؤال ،در کتههاب بیههان»یعنههی: 

 «.درگذشت تا آنچه را که بدان نیاز دارید بپرسید

 نویسد:می« اقدس»و همچنین در کتاب 

 .(1)!فارقد رفع اهلل ما حكم به البيان يف مديد األس@

حکمههی کههه کتههاب بیههان در بههارة محههدودیت کتابههها آورده، خداونههد آن را »یعنههی: 

 «.برداشت

کوسـة  »المثهل   بنشدن بیان سازگار است؟ یها ضهر  با منسوخ ،صریح آیا این سخنانِ

 .آورد!؟را به خاطر می« پهن ریش

 

 شدن فرزند!آمرزش والدین به شرط بهایی

رسهتگاری ههر انسهانی وابسهته بهه ایمهان و عمهل         ،لههی دانیم که از دیدگاه ادیان امی

زشتکاری در آخهرت  ایمانی و با وجود بی ،که فالن شخص توان ادعا کردو نمی ،اوست

ایمانی استوار و کرداری پسندیده داشته یا فرزندش  ،زیرا مثالً پدرش رستگار خواهد شد

نیست که اعتباری امور چرا که رستگاری اخروی انسان از مؤمن و پرهیزکار بوده است! 

شهود کهه بها    شهمرده مهی  امور حقیقی بتوان بدان دست یافت، بلکهه از  سب و نسب حبا 

بهه همهین دلیهل مالحظهه      .ات روحهی و اعمهال ههرکس پیونهد دارد    ایمان شخصی و ملک

پسر نوح و پدر ابراهیم و همسر لـو  و عمـوی   کنیم که در قرآنکریم از شقاوت می

تها ثابهت شهود کهه نسهبت       ،به دلیل کفرشان سخن بهه میهان آمهده   )ابولهب( پیامبر اسالم 

ای بهه مرتبهة فهالح    بها ایمهان و وارسهته    و اگر انسانِ ،گیردخویشاوندی جای ایمان را نمی

از  ،این اصهل  .کافر و ناالیق وی هم رستگار شود پیوست دلیل ندارد که مثالً پدر یا مادر

ولهی در   کنهد. عقلهی نیهز آن را تأییهد مهی     ة قهاطع مات همة ادیهان الههی اسهت و ادلّه    سلّمُ

مازنهدرانی تصهریح نمهوده اسهت کهه       حسینعلیگری اصل قویم مزبور انکار شده و بهائی

و در دار آخرت مهورد عنایهت    ،هرکس بهایی شود پدر و مادر وی آمرزیده خواهند شد

                                      
 .35ص « اقدس»کتاب  -(1)



   

 

 

 

 

 ﴾097﴿    ماجرای باب و بهاء

یکهی از   چنانکهه در پاسهخ بهه    !مخالفان بهائیت باشندگیرند، هرچند از پروردگار قرار می

 نویسد:پیروان خود می

های مخصوصة این ظهور ین در دار آخرت نموده بودید، یکی از فضلوَذکر مقام ابَ»

او اگرچه به ایمان بهه   آن است که هر نفسی به مطلع أمر )یعنی بهاءاهلل( اقبال نموده، ابوینِ

 .(1)!«ه ایشان را اخذ فرمایدظهور فائز نشده باشند، پرتو آفتاب عنایت الهیّ

)یا یوم اآلخر گفته است در اثار خود اینجا برخالف آنچه در  حسینعلیضمناً میرزا 

نویسد: و می ،کندمی« تأویل»به روزگار خودش  ،بازپسین( را که در قرآن مجید یاد شده

همین روزگار مها اسهت( و از ایهن حقیقهت غفلهت       ،آن روز :)یعنی« إنه هو یومنا هذا»

 در بارة آن روز فرموده است: قرآن مجید که کنددارد یا تغافل می

﴿                          

                          

         ﴾ . :(.33)لقمان 

هان ای مردم! از نافرمانی خهدای خهویش بپرهیزیهد و از روزی بترسهید کهه ههیچ       @

پدری برای فرزندش کاری نسازد و هیچ فرزندی پدر را کارساز نباشد، همانا وعدة خهدا  

 .!ه نکندا به خدا غرّفریبکار شما ر پس زندگی دنیا شما را نفریبد و شیطان ،حق است

 

 کند!نیازی میها بیخلق را از همة کتاب ،کتاب بهاء
های عالم شما را از همة کتاب ،های آسمانی ادعا نکرده اند که ماهیچکدام از کتاب

دانشمندان جهان او را شخصی  کنیم و اگر انسانی چنین سخنی را به میان آورد،نیاز میبی

خواهد قافلة دانش را از حرکت باز دارد و راه تکامل که میشمرند خودخواه و متکبر می

مکرر از این مقوله سخن گفته و این دروغ بهزرگ   حسینعلی بهاءبشر را بربندد، اما میرزا 

 نویسد:آشکارا می« اقتدارات»چنانکه در کتاب  ،را اظهار داشته

                                      
 .32و  31ص « اقتدارات»کتاب  -(1)



   

 

 

 

 

 ﴾098﴿    ماجرای باب و بهاء

در جواب بگوئید  ای بگوید،اگر نفسی کلمه وستان! بر امر ثابت و راسخ باشید.ای د»

ر نمهوده و یهک   ات انوارش عالم را روشن و منوّی از تجلیّظاهر شد آنچه که به یک تجلّ

 .(1)«!نیاز کردکل را از کتب عالم و بیان امم بی ،تشنزل از اسماء مشیّبیان مُ یان ازب

 نویسد:می« اقدس»و همچنین در کتاب 

 .(2)!لني واآلخريناألو  كتب   آية من آيايت ْلي له من أن يقرأ من يقرء@

یهات مهرا بخوانهد، بهرای او بهتهر اسهت از آن کهه همهة         هرکس یک آیه از آ»یعنی: 

 !.«های گذشتگان و آیندگان را بخواندکتاب
خواننهدگان ارجمنهد بهه     :یعنی ،شودمی هم مشمول قانون باال !و ناگزیر خود این آیه

 .نیاز شده اندیا بیهای دناز مطالعة تمام کتاب ،محض خواندن عبارت فوق

تنهد   شود که به چنین ادعائی برخاسته باشد؟ و آیا بویآیا هیچ عاقلی در دنیا پیدا می

 رسد؟خوانندگان گرامی نمیت و خودپرستی از این عبارت به مشامأنانیّ

گوید: یک موی من از فراموش نکنیم که گویندة این سخن همان کسی است که می

 نویسد:می« مبین»چنانکه در کتاب  ،ن برتر استزمی ها وهمة اهل آسمان

ال  ذي ش  عرة  تفك  رون بال  ذي خلق  تم للقائ  ه مث عل  ى مقاع  دكم تفرح  ون؟ وتعرتض  ون عل  ىأ@
 .(3)؟!اهلل عمن يف السموات واألرض منه خي عند

کنیهد کهه بهرای دیهدن او آفریهده شهده ایهد؟ سهپس در         کسی را انکار می اآی»یعنی: 

نماییهد کهه مهویی از او    کنید؟ و بر کسی اعتراض میشادی می های خود نشسته وجایگاه

 ؟«!ها و زمین استنزد خدا بهتر از همة اهل آسمان

 

 

 

                                      
 .32و  31ص « اقتدارات»کتاب  -(1)

 .5ص « دساق»کتاب  -(2)

 .5ص « مبین»کتاب  -(3)



   

 

 

 

 

 ﴾099﴿    ماجرای باب و بهاء

 بهاییمقام زن در کیش 
روزگاری است که در همه جا سخن از بزرگداشت زن و احیای حقهوق   ،روزگار ما

پری شهده و آئهین   عی اند که دوران ادیان سلف سبهائیان مدّ ،از سوی دیگر .رودوی می

بههاءاهلل از   ترین آئینی است که در روی زمین وجود دارد، پس باید دید کهه ایشان مترقی

ن چهه تعبیهری را بهه کهار بهرده      گفهتن از ایشها  گونه تجلیل نموده و به هنگام سخنزنان چ

 است؟

 ،شهود گری شمرده مهی ترین کتاب بهاییکه مهم« اقدس»در کتاب  حسینعلیمیرزا 

 ویسد:نچنین می

بواحدة من اإلماء ني والذي اقتنع تاكم أن جتاوزوا عن االثنقد كتب اهلل عليكم النكا  إي  @
 .(1)!بأس عليه نفسها ومن اختذ بكراً ْلدمته الاسرتاحت نفسه و 

 ا از این که بیش از دو زن بگیریدهمانا خدا بر شما ازدواج را نوشته است: شم»یعنی: 

قناعهت ورزد، جهان خهودش و جهان او     کنیـزان  از ایهن   و کسی که به یکی ،پرهیز کنید

 «!دمت خود بگیرد باکی بر او نیستای را برای خو کسی که دوشیزه ،یابدآسودگی می

کنیز و خدمتکار  ،های بهایی( با این عقیده که زنانممکن است بهائیان )به ویژه خانم

چه گزارش شد، نص کتاب مردانند مخالف باشند البته مانعی ندارد! ولی به هر صورت آن

دانند با طهرز  اینک خود می .شودگترین کتاب دینی ایشان شمرده میراقدس است که بز

 .(2)دهد!تعبیر این کتاب که دیدگاه بهاء را نسبت به زن نشان می

 

 بهاء و تأویل آیات

د از وصههمق اسههت.« گرایــیتأویــل»یکههی از بالهههایی کههه دامنگیههر بهائیههت شههده  

آن است که کسانی تمایل داشته باشهند سهخن پیهامبران را     ،حوزة دیانت گرایی درتأویل

ههایی بتراشهند کهه بها     و برای کار خود محمهل  ،برخالف داللت متعارف آنها تفسیر کنند

                                      
 .18، ص «اقدس»کتاب  -(1)

 در پایان همین کتاب نیز نگاه کنید.« اصول مترقی در آیین بهاء»در این باره به بخش  -(2)
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موجهب   ،ایهن شهیوة نادرسهت از تأویهل کهالم      .عمومی در فهم زبان سازگار نباشد قواعد

گهری از سهوی   مجال برای فتنهه  ،به عالوهشود که از سخنان انبیا سلب اعتماد گردد و می

 شناسههانِدورانههدیش و دیههن البتههه روش مههذکور نههزد خردمنههدانِ د.کههج دالن فههراهم آیهه

بینید کهه  غرض پذیرفته نیست، شما اگر به قرآنکریم رجوع کنید حتی یک نمونه نمیبی

معنهایی   در آنجا سخنی از انبیای سلف به تأویل رفته باشد، یعنی قهرآن سهخن آنهها را بهه    

همة پیامبران خهدا بهه زبهان قومشهان      :فرمایدبرخالف متعارف حمل کند، قرآن مجید می

 خوانیم:گفتند تا مردم پیام ایشان را به روشنی درک کنند، چنانکه میسخن می

﴿                ...﴾. (.4م: ي)ابراه 

دین خهدا را( بهرای آنهان روشهن     رسولی را جز به زبان قومش نفرستادیم تا )هیچ @

 .!سازد

ولی در ههیچ مهورد    ،در چند موضوع از قرآن شریف به کار رفته« تأویل»البته واژة 

 بههه معنههای حمههل کههالم بههرخالف معنههای متعههارف اسههتعمال نشههده اسههت، و ایههن مفهههومِ

بهه   شود که در دوران اخیهر شمرده میفیه صوو برخی از فرق باطنیه میراث  ،آمیزبدعت

 رسیده است.بهائیان و بابیان و شیخیان 

تمام آیات محکمات را که در بارة معارف دین آمده بهه تأویهل کشهیده     ،باب و بهاء

اند و به ویژه از تأویل آیات معاد و روز رستاخیز دریغ نورزیده اند و قیامت موعود را بهه  

 نویسد:می« بیان فارسی»در کتاب  باب محمدعلی .! تأویل نموده اندقیام خود

 اًبلکهه همهه موهومه    را فهمیده باشهد  یوم قیامت ،دی از شیعهحَاَ شود کهمشاهده نمی»

ظهور شجرة حقیقت )یعنی خهود   از حینِم نموده که عنداهلل حقیقت ندارد... امری را توهّ

 ،ول اهلل است کهه در قهرآن  رس ( الی مایغرب )یعنی تا هنگام مرگ وی( قیامتِمحمدعلی

 .(1)«!خداوند وعده فرموده

 اانفجارهای آسمانی را کهه پهیش از رسهتاخیز فهر    « ایقان»در کتاب  حسینعلی بهاءو 

 نویسد:و می ،نمایدتأویل می !«ادیان شدنمنسوخ»رسد به می

                                      
 .31و  31بیان فارسی، ص  -(1)
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 رماید:فاین است که می الئم ساعت و قیامت است ادراک نما.ر سماء را که از عتفطّ»

﴿           ﴾. شود ع میادیان است که در هر ظهور مرتف سماءِ ،مقصود

 .(1)«!شودگردد یعنی باطل و منسوخ میو به ظهور بعد شکافته می

باب و سهپس   دمحمّعلیخدا )یعنی جز قیام مظهر ذات  ،ز دیدگاه بهاءقیامت قرآنی ا

 نویسد:می« ایقان»اب خودش( چیزی نیست چنانکه در همان کت

قیام مظهر اوسهت بهر امهر     ،ق شد که مقصودقیامت هم به دالیل واضحه ثابت و محقّ»

 .(2)«!او

انکهار وی شهمرده   « دوزخ»و مقصهود از   حسهینعلی دیهدار میهرزا    ،«بهشت»مراد از 

 نویسد:آشکارا می« مبین»چنانکه در کتاب  ،شودمی

 .(3)!شرك املرتابنفسك أيها امل ائي، واألخرىوَل لقاأل :أين اجلنة والنار؟ قل :قال@

اسهت و دیگهری   دیدار مـن  پرسید که بهشت و آتش کجا است؟ بگو: اولی »یعنی: 

 «!.داریای مشرکی که در بارة من شک روا می ،استنفس تو 

یک لحظه اندیشه نکرده اند که تأویالت آنها در بارة قیامهت و بهشهت و    باب و بهاء

پاداش و  ظهور عالمِ ،آورد؟ از قبیل این که قیامت قرآنیا به بار میدوزخ چه تناقضاتی ر

داده انهد  پس چگونه آنها بهه خهود اجهازه    کیفر است نه ظهور دار تکلیف و امتحان عباد. 

و نیهز   ای را تشریع کنند و دوباره بنهدگان خهدا را بهه آزمهایش افکننهد!؟     که تکالیف تازه

که در قهرآن آمهده در   چنان ،شود و اهل بهشتیهرگز کسی از بهشت به دوزخ منتقل نم

کهه از  اما چه بسیار کسهانی )ماننهد آیتهی و صهبحی و نیکهو...(       .ندآنجا جاوید خواهند ما

و همچنین بنابرآنچه  !؟ه از بهشت به دوزخ انتقال یافتندیا این گروآ .گری بازگشتندبهایی

ز آن جایگهاه بیهرون آینهد،    دوزخیهان هرچنهد اراده کننهد تها ا     :در قرآنکریم آمده اسهت 

 فرماید:گردانند، چنانکه میمأموران خدا آنان را به دوزخ باز می

                                      
 .34، ص «ایقان»کتاب  -(1)

 .132، ص «مبین»کتاب  -(2)

 .232، ص «مبین»کتاب  -(3)
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﴿      ﴾(1) .ولی کسانی که باب  (21: ة)السجد

ارند، البته باید نمایند، چون اراده کنند که از مخالفت با آنها دست بردو بهاء را انکار می

و در  ،بر این کار توانایی داشته باشند که اگر چنین نباشد پس ایشان مجبورند و نه مختار

از همة اینها  !شودگری کاری عبث و بیهوده شمرده میدعوت آنان به بهایی ،این صورت

تواند باور کند که مخالفت کافران قریش با رستاخیز به که بگذریم آیا هیچ عاقلی می

آید و آئین نمود هزار سال دیگر شخصی میادعا می صخاطر آن بود که پیامبر اسالم 

 آیا قیامت قرآنی چنین معنای داشته است؟. !؟کندمرا نسخ می

یهابیم و بهه عنهوان    بودن این پندار را به روشنی درمیباطل با یک نگاه به قرآن مجید،

 نظر افکنیم: ای از دریاست(ر و قطرههای ذیل )که مشتی از خروانمونه جا دارد به آیه

﴿                                

       ﴾.  :(.7)سبأ 

ون کافران )از راه تعجب و تمسخر( به یکدیگر گفتند: آیا شما را به مهردی رهنمه  @

از نو آفریده خواهیهد   ،پاره گشته و کامالً پراکنده شدیددهد چون پاره شویم که خبر می

 !؟.!شد

﴿                           

                       ﴾. (79و  78س: ي.) 

ههای  برای ما مثلی زد و آفرینش خویش را از یاد برد! گفت: چه کسهی اسهتخوان  @

ها را زنده خواهد کرد که نخستین بار همان کسی استخوان :کند؟ بگوپوسیده را زنده می

 .!آفرینشی دانا است هر و او به ،آنها را آفرید

ح قابل و تأویل اند؟ اگر چنین باشد پس کهدام آیهه   آیا این قبیل آیات محکم و صری

 .ماند!؟از کتب آسمانی را نتوان به تأویل برد؟ و در این صورت از پیام خداوند چه می

                                      
 شوند.خواهند از دوزخ بیرون آیند، بدان بازگرداننده میمیهرگاه که  -(1)
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به خود اجازه داده تا معهاد قرآنهی را بهه تأویهل      حسینعلی بهاءشنیدنی است که میرزا 

بهه  « اقـدس »در کتاب  وی ، به سختی منع نموده است!سخن خویش کشد، اما از تأویل

 نویسد:صراحت می

ف كلم ة اهلل العلي ا ه تن ح ر  ل ما نزل من مساء الوحي وخيرجه عن الظاهر إن  إن الذي يأو  @
 .(1)!وكان من األخسرين

کند آنچهه را کهه از آسهمان وحهی نهازل شهده و آن را از       کسی که تأویل می»یعنی: 

کننهدگان سهخنان واالتهر خهدا شهمرده      برد، همانا او از تحریهف مفهوم ظاهرش بیرون می

 .(2)«، و از زیانکارترین مردم استشودمی

ولی لطفاً به این آیة قرآنی نیز توجه کنید کهه   ،باید گفت که انصافاً درست گفته اید

 فرماید:می

﴿             ﴾.  :(.44)البقرة 

 !؟.!کنیددهید و خود را فراموش میفرمان می آیا مردم را به نیکی@

 مسلمان و چو مالت ببرند          بانگ و فریاد برآری که مسلمانی نیست!. ببری مالِ

گرایی اگر در قومی رواج یابد، به هیچ سخنی از آنان نتوان اعتمهاد نمهود و بهه    تأویل

لیهه  ههای اوّ حتی بابی ،این شیوة ناستوده«! شودآب بر روی آب بند نمی»قول مشهور: 

اثههر « ظهورالحــق»روایههت ذیههل کههه در کتههاب   سههخت بههه زحمههت افکنههده بههود.  را

گرایان را در برابهر  غ بهایی( آمده است، نمونة خوبی از نافرمانی تأویل)مبلّ« مازندرانی»

« آقا محمد مصطفی بغـدادی »از قول اسداهلل مازندرانی دهد. رهبران خود نشان می

 نویسد:می

                                      
 .29، ص «اقدس»کتاب  -(1)

گنجینة حهدود و احکهام تهألیف عبدالحمیهد اشهراق خهاوری )انتشهارات مؤسسهة علهی          »در کتاب  -(2)

فرماینهد  حضرت عبدالبهاء جل ثنائهه مهی  »خوانیم: می 341بدیع( در صفحة  128مطبوعات امری، 

: از جملة وصایای حتمیّه و نصایح صریحة اسم اعظم )یعنی بهاءاهلل( این است که ابهواب  قوله العزیز

 «.تأویل را مسدود نمائید، و به صریح کتاب یعنی به معنی لغوی مصطلح تمسک جوئید. انتهی
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العهین رفتهه عهرض     ةقة   قریب به ده سالگی بودم، والد مرا امر داد که به محضر من »

 ،در ضهمن  ف یافتم.بعضی مطالب کرده اخذ جواب نمایم... و من روزی به خدمتش تشرّ

 ،ه به طهران کنیم که مقام ظهور و سر ظههور بهود  امر فرمود که از قزوین خارج شده توجّ

م بهه پهدرت ابهالغ نمهودی؟     که آیا آنچهه گفهت   ضرش رسیدم پرسیدچون روز بعد به مح

مقام طاهر تأویل کردنهد! گفهت: بسهیار خهوب بهه       لکن ایشان نام طهران را گفتم: بلی، و

به ایشهان )پهدرم( رسهاندم، گفتنهد:      ایشان بگو به بلدة قم توجه کنند و چون این امر را به

یوم ثالث با آن مظلومهه   قیام به امر الهی و نشر او امر حق است! پس ،مقصود آن بزرگوار

لکن تأویل بهه قیهام بهه    ، وبلی :گفتمآیا به این جماعت ابالغ کردی؟ روبرو شدم، پرسید: 

ه به مشههد مقهدس در   توجّ :می کرده گفت: نزد آنان برو و بگوامر الهی کردند! پس تبسّ

نفهس  و همین که رفتم و ابالغ پیام کردم، ایشان نهام مشههد را بهه مشههد      ،خراسان نمایید

پس در یوم رابهع مشهرف    ،گردد تأویل نمودندرحمانی که مشاهد نفوس از او حاصل می

یا به والد و همراهانش ابهالغ کهردی؟ چهون در    آبه مقابلة با آن بزرگوار شدم، پرسید که 

این بار گفتم که این را همچنان تأویل کردند، برافروخهت و مهرا امهر کهرد کهه بهه آنهان        

و قهزوین از   ،خارج شوند چه که البد از وقوع زلزلة عظیمه اسهت  بگویم جمیعاً از قزوین

قبل ایام در حق شما و خداوند در مست (1)آن به حرکت آید و خون شما کال ریخته گردد!

خصوصاً تو ای آقا محمد مصطفی و شیخ پدرت! پس من برگشهتم و آن   ،ر داردارادة خی

زد آن جناب برو و بگو که شهیخ صهالح   ن :و ایشان به من گفتند ،عرضه داشتم م راامر سوّ

و همهین کهه بهه     !؟شهوند ج نمهی ارکریمی و مال ابراهیم محالتی چگونه است که با ما خه 

الح و فاضل رفتم و عرضه داشتم به من فرمود: نزدشان برگرد و بگو که شیخ صمحضرش 

راه حهق  شان به سر آمهد و شههادت در   شان به انتها رسید و زمانقتمال ابراهیم محالتی و

                                      
البته این زلزلة عظیمه جز قتل مال محمد تقی برغانی )مشهور به شهید ثالث( چیز دیگری نبود کهه   -(1)

 العین و به دست یکی از بابیان صورت گرفت. ةه تحریک قرب
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ید، آن شان است و لکن وقت شهادت شما نشد و اگر خود را به شهادت بیندازسبب حیات

 .(1)!«گردد...هالک محسوب می موت

﴿           ﴾. 
 

 ای از احکام بهاءپاره

احکهامی را بهرای پیهروان خهود بهه ارمغهان       « اقـدس »چنانکه دانستیم بهاء در کتب 

بهاب در   محمهد علهی ده است، البته برخی از احکام مزبور همان دستوراتی اسهت کهه   آور

نسخ احکـام  پس از  حسینعلی بهاءو برخی دیگر را  ،به جعل آنها پرداخته« بیان»کتاب 

ههایی از تقالیهد و   رسهد کهه نمونهه   جایگزین نموده است، در اینجا مناسب به نظر میباب 

 گری بیاوریم:ارة مقررات بهاییرا در ب حسینعلیابتکارات میرزا 

« مقـام خـودش  »وظیفة بنهدگان را شناسهایی    نینخست« اقدس»بهاء در کتاب  -1

در جههان امهر و خلهق اسهت، در     « مقام خداونـد »که به پندار وی همان  کندمعرفی می

 نویسد:آغاز کتاب مذکور می

ي ك ان مق ام نفس ه العب اد عرف ان مش رق وحي ه ومطل ع أم ره ال ذ إن أول ما كتب اهلل على@
 .(2)!يف عامل األمر واْللق

نخستین چیزی که خداوند بر بندگان نوشته شناسایی درآمدگاه وحی و فرمان »یعنی: 

 «!.اوست که مقام ذات خدا را در جهان امر و آفرینش حائز است

شهمرده  « پرسـتی آدم»گری در حقیقت نوعی از دهد که بهاییاین دستور نشان می

یُـدرک   غیـب ال زیرا ادعای بهاء این است که چهون خداونهد   پرستی، خداشود نه می

 رستش نمود که در، پس باید کسی را شناخته و پاست و او را نتوان به طور کامل شناخت

                                      
 .323، ص 3ظهورالحق، اثر اسداهلل مازندرانی، ج  -(1)

 .2اقدس، ص »کتاب  -(2)



   

 

 

 

 

 ﴾216﴿    ماجرای باب و بهاء

نیسهت!(  مازندرانی کسی  حسینعلی)و او جز میرزا  .(1)جهان خلق مقام خدایی داشته باشد

آیههد کههه آن را از ه شههمار مههی بهههههای بهههاءاهللگههری و جههوهر آمههوزشایههن روح بهههایی

تین جانشین بهاء عباس سخست، بر همین پایه پسر بزرگتر و ناخذ کرده اباب  محمدعلی

و سرمشهق  کهرد تها دیگهر بهائیهان از ا    مهی « عبودیهت »افندی همواره در برابر پدرش ابراز 

 هایش نوشت:نامید و در یکی از نامه« عبدالبهاء»از این رو خود را  ،گیرند

یها  و مقاومت ایهن بال  ،طلبمبهاء( استقامت و ثبوت می :ز فضل جمال مبارک )یعنیا»

خواهم تا این عبدالبهای علیل نحیف محصور مسجون را که محاط به جمیهع بالیها اسهت    

 .(2)«!بر عبودیت خویش ثابت و مستقیم بدارد

 و در مجموعههة فتههاوای صههادر از بیههت العههدل جهههانی بهائیههان کههه تحههت عنههوان       

The compilation of compitations   2در جلهد   ،تهیه و گردآوری شهده اسهت 

 نویسد: می 1764مادة 
While praying it would be better to turn one's thoughts to 

the Manifestation 
نماز بهتر است که شهخص افکهار خهود را متوجهه مظههر )بههاءاهلل(       در جریان »یعنی: 

 «!.نماید

 .پرستی چه معنی دارد!؟آدمیا این کار جز آ

 نویسد:بهاء در پی سخنی گذشته می -2

ي    أيت بك    ل  ب    ه ق    د ف    از بك    ل اْل    ي وال    ذي من    ع إن    ه م    ن أه    ل الض    الل ول    و م    ن ف    از@
 .(1)!األعمال

                                      
واضح است که شرط پرستش خداوند معرفت کامل نسبت به ذات حق و احاطة علمی بر او نیست  -(1)

﴿مجیهد:   و به قول قهرآن  ،شودکه این کار از محاالت شمرده می         ﴾ .

آن را پرورش  †ولی همان توجه و معرفت اجمالی که در فطرت بشر نهاده شده و انبیا  (111)طه: 

 داده اند، برای پرستش حق کافی است.

، از انتشارات لجنة ملی نشر آثار امهری، سهنة   244، ص 1رحیق مختوم، تألیف اشراق خاوری، ج  -(2)

 ، تاریخ بدیع.113



   

 

 

 

 

 ﴾217﴿    ماجرای باب و بهاء

ها نائل آمده و کسی که از ایهن  هرکس بدین شناسایی موفق شد، به همة خبی»یعنی: 

 «!.مام کارهای نیک را به جای آوردهرچند ت ،معرفت ممنوع شد، از گمراهان است

راستی اگر کسی بتواند بدون شناسایی بهاء و آیین او همة کارهای نیک را بهه جهای   

توان ادعا نمود که خداوند تنهها  آورد، پس شناسایی بهاء چه خاصیتی دارد؟ و چگونه می

 را از بندگانش خواسته است و بس؟ آیین بهاء

ر در کتاب اقدس شروع بهه امهر و نههی و تعیهین     بهاء پس از ذکر مقدمات مذکو -3

 کند، مخاطب اصلی او در این کتاب بهائیهان هسهتند کهه متأسهفانه از آنهها بهه      تکلیف می

در « الـذین آمنـوا  »)بهه جهای    ،نمایهد تعبیر می« گوسفندان خدا» :یعنی« أغنام اهلل»

 کند:ی)مجمع علمای بهایی( سفارش مبیت العدل قرآن مجید( چنانکه به اعضای 

 .(2)!يا رجال العدل، كونوا رعاة أغنام اهلل يف تلكته@

 «!.های گوسفندان خدا در کشور او باشیدای مردان عدالت! گوسفندچران»یعنی: 

 آید.البته این نحوة خطاب و طرز تعبیر از ابتکارات ویژة بهاء به شمار می

 نویسد:این است که می« اقدس»از جملة احکام بهاء در  -4

 .(3)!قوهداً فأحر أحرق بيتاً متعم   نم@

 «!شید، پس او را در آتش بسوزانیدای را به آتش کهرکسی عمداً خانه»یعنی: 

کهه خانهة   زیرا امکهان دارد   ،شرایع الهی غلط است ادیان و ماین حکم از دیدگاه تما

ه رزش به شمار آید، پس چگوناای کمو نیز ممکن است کلبه مزبور خالی از سکنه باشد،

 .ای را در آتش افکنند!؟توان به طور اطالق حکم نمود که سوزندة هرخانهمی

 نویسد:به طور مطلق می« زناکاران»همچنین بهاء در بارة  -5

بي    ت الع    دل وه    ي تس    عة مثاقي    ل م    ن  زاني    ة دي    ة مس    لمة إَلم اهلل لك    ل زان و ق    د حك    @
 .(1)!الذهب

                                                                                            
 .2، ص «اقدس»کتاب  -(1)

 .16، ص «اقدس»کتاب  -(2)

 .18، ص «اقدس»کتاب  -(3)



   

 

 

 

 

 ﴾218﴿    ماجرای باب و بهاء

ای بهه بیهت   حکم نموده کهه جریمهه  خدا در بارة هر زناکار مرد و زناکار زنی »یعنی: 

 .«مثقال طال است 9و آن  ،العدل بپردازند

( اعهم از ایهن کهه بها زنهان      ةي لک ل زان وزان)شهود  کم شهامل تمهام زناکهاران مهی    این ح

 .ناکاری شود یا با زنان شوهر دار، چه با بیگانه زنا صورت گیرد چهه بها ارحهام   شوهر زبی

گشاید، زیرا جز جریمهة مهالی ههیچ    روتمندان میراه زناکاری را به روی ث ،حکم مذکور

 دارد!کیفری را بر آنان مقرر نمی

 نویسد:می« اقدس»ز بهاء در و نی -6

هل  م م  ا عن  دهم وتوجه  وا  العب  اد، دع  وا ل  يس ألح  د أن يع  رتض عل  ى ال  ذين حيكم  ون عل  ى@
 .(2)!القلوب إَل

د، ایشهان را  هیچکس حق ندارد بر حاکمهان و زمامهداران مهردم اعتهراض کنه     »یعنی: 

 «!واگذارید و به دلها توجه کنید بدانچه نزدشان است

زیرا در برابر ستم پادشهاهان   کندی از مردم سلب میحق اعتراض را به کلّ ،این حکم

دههد و در  نماید و جز سهکوت و تسهلیم فرمهانی نمهی    و زمامداران هر مقاومتی را نهی می

 .دهدعادت می« پروریظالم»مردم را به  ،نتیجه

 خوانیم:می« اقدس»و همچنین در  -7

 .(3)!شهر مرة واحدة ولو باملاء قد رقم عليكم الضيافة يف كل  @

 دهرچنه  ،یک بار میهمانی و ضیافتی برپا دارید (4)بر شما نوشته شده که هر ماه»نی: یع

 .«از میهمانان با آب پذیرایی کنید

روز )یهک مهاه    19ن آن بهه  ختسها ، ولی مقیدای استداری کار پسندیدهالبته میهمان

 آن هم با آب چه ضرورتی دارد؟! بهایی(

                                                                                            
 .15، ص «اقدس»کتاب  -(1)

 .27، ص «اقدس»کتاب  -(2)

 .17، ص «اقدس»کتاب  -(3)

 روز است. 19هر ماه در آیین بهایی،  -(4)



   

 

 

 

 

 ﴾219﴿    ماجرای باب و بهاء

 نویسد:می« اقدس»بهاء در  -8

 .(1)!، قد رفع عليكم حكم اجلماعة إال يف صلوة امليتكتب عليكم الصلوة فرادى@

نماز به صهورت ُفهرادی بهر شهما نوشهته شهده و حکهم نمهاز جماعهت از شهما           »یعنی: 

 «!.مگر در نماز میت ،برداشته شده

در عبادت خداسهت بایهد    معلوم نیست که چرا نماز جماعت که رمز وحدت زندگان

 ند!؟تعطیل شود و بهائیان تنها بر سر مردگان به وحدت رس

 آمده است:« اقدس»کتاب  و نیز در -9

لطيف  ة ألحج  ار املمتنع  ة أو األخش  اب الص  لبة الاق  د حك  م اهلل دف  ن األم  وات يف البل  ور و @
 .(2)!قوشة يف أصابعهمنوضع اْلواتيم املو 

ههای  ههای( بلهور و سهنگ   خدا حکم کرده اسهت کهه مردگهان را در )تهابوت    »یعنی: 

ههای محکهم و ظریهف    فهن کنیهد یها در چهوب    دگرانبها )چون فیروزه، برلیان، الماس...( 

 «!ای منقوش در انگشتان آنان نهیدهمدفون ساخته انگشتری

های ظریهف( کمیهاب   الماس یا چوب هایی )از بلور یاپرواضح است که چنین تابوت

ههای اشهرافی در کشهوری مرسهوم     و اگر دفن مردگان در ایهن تهابوت   ،و گران قیمت اند

و چه بسا کار به جایی رسهد کهه    ،شود، هرساله بودجة کالنی صرف مردگان خواهد شد

 به قول شاعر عرب مردم بگویند:

 !اتُ وَ مْ األَ  قُ زَ رْ ت ُ  فِ لْ أَ  فِ لْ أَ بِ وَ    م             هَ رْ دَ بِ  ونَ قُ زِ رْ ت َ سْ ا يَ نَ ؤُ ايَ حْ أَ 
 «!شودو هزاران درهم نصیب مردگان می  طلبند     یک درهم روزی می ،زندگان ما»

 آورده است:« اقدس»و نیز در کتاب  -11

 .(3)!عليكم جتديد أسباب البيت بعد انقضاء تسع عشرة سنة كتب@

 «!سال واجب شده است 19ن از گذشت یة خانه پسبر شما نوساختن اثاث»یعنی: 

                                      
 .5، ص «اقدس»کتاب  -(1)

 .34، ص «اقدس»کتاب  -(2)

 .41، ص «قدسا»کتاب  -(3)



   

 

 

 

 

 ﴾201﴿    ماجرای باب و بهاء

ا را معلوم است که هرگاه اثاثیة منزل پاره یا شکسته و غیرقابل استفاده شدند باید آنهه 

سال محدود ساخت، ممکن است فهرش خانهه    19توان به و این کار را نمی ،تجدید کرد

و همچنهین   ،سال سالم بماند یها ظهروف بلهورین از شکسهتن در امهان ماننهد       19در خالل 

های نخستین سوخته پهاره و شکسهته شهوند. بنهابراین،     ن دارد که اسباب منزل در سالامکا

ه ایهن عهدد از بهاب    و بهاء در توسل ب ،سال برای تجدید اثاث خانه عاقالنه نیست 19قید 

 .(1)پیروی کرده است

 خوانیم:می« اقدس»و باألخره در کتاب 

كم م  ن القواع  د والعل  وم إن  ه لقس  طاس ال تزن  وا كت  اب اهلل مب  ا عن  د  ،ق  ل ي  ا معش  ر العلم  اء@
 .(2)!أنتم تعلمون إنه بنفسه لوالقسطاس األعظم و  احلق بني اْللق قد يوزن ما عند األمم هبذا

، هستکتاب خدا )اقدس( را با آنچه از قواعد و علوم نزد شما  ای گروه علما!»یعنی: 

ها باید بها  امور امتمیزان حق میان مردم است که همة  ،زیرا که کتاب خدا سنجش نکنید

 «!.اگر شما بدانید ،این ترازوی بزرگتر سنجیده شود و این ترازو با خودش

چنانچه دانشمندان بخواهند همین سخن بهاء را بفهمند ناگزیر بایهد از دانهش لغهت و    

و از همین رو کسی که از  ،گیری کننداعراب )صرف و نحو( و قواعد و ضوابط آنها بهره

عد آن اساساً آگاهی ندارد هرگز مفهوم این پیام را درک نخواهد کهرد،  زبان عربی و قوا

پس نهی بهاء از توجه علما به قواعد و موازین چه معنا دارد؟ )به یاد داریم کهه بهاب ههم    

ری، معنههایش ایههن اسههت کههه خطاههها و آپههیش از بهههاء ایههن درخواسههت را کههرده بههود!( 

ط علمی نسنجند، ولی آیها خهدا از بنهدگانش    های او را نادیده انگارند و با ضوابگوییکژ

 نماید!؟.پوشی میتقاضای اغماض و چشم

                                      
میرزا حسینعلی با آوردن این قبیل احکام ادعای نسخ همهة ادیهان و شهرایع الههی را داشهته اسهت،        -(1)

در خاتمة این مقال ذکهر ایهن نکتهة    »نویسد: می« قرن بدیع»چنانکه نواده اش شوقی افندی در کتاب 

ه ه و ادیان ماضیّع شرایع قبلیّشمارد که امر حضرت بهاءاهلل، ناسخ جمیمه و دقیقة لطیفه را الزم میمه

، از انتشهارات مؤسسهة ملهی    31)کتاب قرن بدیع، اثر شوقی، ترجمه نصرت اهلل مودت، ص «!! است

 بدیع(. 125مطبوعات امری، 

 .28، ص «اقدس»کتاب  -(2)



   

 

 

 

 

 ﴾200﴿    ماجرای باب و بهاء
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 ﴾202﴿    ماجرای باب و بهاء

 بهاء در زندان عکا
و همراههان آن دو را از عهراق بهه     ،پیش از این گذشهت کهه بههاء و بهرادرش یحیهی     

سهرانجام   ،تهاهی در اسهالمبول  ف کواین گروه پس از توقّ تبعید کردند.عثمانی سرزمین 

ولهی چهون    ین شهر جای گرفتند.اوارد شدند و در أدرنه )هه.ق.( به شهر  1281در سال 

ورزیدند و کشهتار و فتنهه میهان پیهروان آنهها      بهاء و یحیی به شدت با یکدیگر دشمنی می

 –أدرنه از چهار سال و چند ماه اقامت ایشهان در  پس  –پیش آمد، دولت عثمانی ناگزیر 

را به عکا )از توابع فلسطین و از بنادر قدیمی  حسینعلی بهاءو  ،را به سویی فرستادهرکدام 

 ،و بها هریهک از آن دو   ،تبعیهد کهرد  قبرس و معروف مدیترانه( و یحیی ازل را به جزیرة 

و رفتار هرکدام را زیر نظر داشته  رچهار تن از مریدان دیگری را نیز روانه ساخت تا گفتا

حسینعلی . اما از کسانی که قرار بود با (1)مأموران دولت عثمانی گزارش دهند بهباشند، و 

در همان اوائل کار و پیش از ورود  تفرشی میرزا نصراهللهمراهی کنند، یکی به نام  بهاء

آقاجـان  و سید محمـد اصـفهانی   ههای  به عکا مسموم گشت! و سه تن دیگر هم به نام

کشهته شهدند!    ر میرزا نصهراهلل( بدسهت یهاران بههاء    اد)بربیک و میرزا رضا قلی تفرشی 

 کند که:تصریح می« قرن بدیع»)نوادة بهاء( در کتاب شوقی افندی 

فق و همداستان شدند و به قتل سه نفر از آن نفوس در خفیه متّ ،هفت نفر از أصحاب»

 .(2)«!خبیثه از جمله سید محمد اصفهانی و آقاجان مبادرت نمودند

ا سهاکن  )هه.ق.( در شهر عکّ 1285جمادی األولی  12از  ینعلی بهاءحسباری، میرزا 

سـجن  »شهری است که میرزا از آن بهه   همان اعکّ تا پایان عمر در آنجا به سر برد. شد و

چنانکهه   ،تعبیر کرده و از خواری و ذلت خود در آن شهر شهکوه نمهوده اسهت    (3)«عظیم

 :نویسدمی

                                      
 .195اثر محمد علی فیضی، ص « حضرت بهاءاهلل»نک: کتاب  -(1)

 .316ی، ترجمة نصراهلل مودت، ص اثر شوقی افند« قرن بدیع»نک: کتاب  -(2)

مهن در  »أنا المسجون فی هذا السجّن العظیم نویسهد:  می 415، ص «مبین»چنانکه در کتاب  -(3)

 «.این زندان بزرگ، زندانی هستم



   

 

 

 

 

 ﴾203﴿    ماجرای باب و بهاء

ميدحون  ه ولك  ن العب  د أش  كوا من  ه، س يفتخ  رون ب  العلم و االن    علم ب  أن  اف   ،لي  ا أيه  ا الس  ائ@
 .(1)!ىة الكب ا بالذل  لواله ما حبس البهاء يف سجن عك  

ستایند ولی این کنند و آن را میبدان که مردم به دانش افتخار می !ای پرسنده»یعنی: 

واری بهاء در زندان عکا با بزرگترین ذلت و خ ،بودناگر دانش  ، از آن شکایت دارم.بنده

 «!.شدزندانی نمی

از دانش و آگاهی شکایت کند با آن که همهه  « مظهر ذات خدا»شگفت است که 

شهود، الزم بهود کهه از    دانند جهل و دانایی موجب ستمگری بندگان بهه یکهدیگر مهی   می

 شکوه نماید نه از علم دانشمندان!نادانی دشمنان 

؟ کسی کهه خویشهتن   تچه مناسب« ذلت کبری»را با « مظهر ذات خدا»نگهی آ و

پندارد، باید جز عزت و شهکوه خداونهدی چیهزی    را فانی در خدا بلکه عین ذات حق می

ت ربوبی دارد و عای عزّ)که گاه ادّدر خود نبیند، این ضعف و زبونی و تلون و بوقلمونی 

سهالک وادی اوههام    ،دههد کهه میهرزا   نالد( به خوبی نشان مهی گاه از عجز و بیچارگی می

 کنندة وحی و الهام!دریافت بوده، نه

ههای  ا نمود نوشتن کتابگام اقامت در عکّنبه ه حسینعلیاز جمله کارهایی که میرزا 

 اشراقات، بشارات، اقتدارات و طرازات...و الواح گوناگون نظیر « مبین»و « اقدس»

ناصـرالدین  های مشههور چهون:   و همچنین ارسال نامه برای فرمانروایان و شخصیت بود،

عجب آن که میرزا  )پی نهم( و جز ایشان.پاپ )ویکتوریا( و قاجار و ملکة انگلیس  شاه

در برابهر پادشهاه    :گفت، مهثالً آمد و سخنی دیگر مینزد هرکس به رنگی درمی حسینعلی

های خود و در نامه گرفتراه تواضع و فروتنی پیش می ،ناصرالدین شاهستمگری مانند 

« لـوح سـلطان  »چنانکه در آغهاز   ،آوردمیه میان و کوچکی خویش سخن بغالمی از 

 نویسد:بدو می

 .(1)!يا ملك األرض، امسع نداء هذا اململوك. إين عبد آمنت باهلل وآياته...@

                                      
 .5الواح مبارکه، اثر بهاء، ص  عةمجمو -(1)



   

 

 

 

 

 ﴾204﴿    ماجرای باب و بهاء

ای هسهتم کهه بهه خهدا و     ای پادشاه زمین! ندای این مملوک را بشنو، من بنده»یعنی: 

 «.های او ایمان دارم...نشانه

 نویسد:و باز می

الغ الم مث أحك م فيم ا ورد علي ه. إن اهلل ق د جعل ك  ان! ف انظر بط رف الع دل إَليا س لط@
 .!....(2)ظله بني العباد

ر او وارد شده به سپس در آنچه ب ،ای سلطان! با دیدة عدالت به این غالم بنگر»یعنی: 

 «!.خداوند تو را در میان بندگان سایة خود قرار داده است درستی داوری کن،

باز  خدایی مسیح عقیده به  به جای آن که او را از ،پی نهمپاپ به  ولی در نامه

از خهدایی خهود    ،(3)و همچون قرآنکریم مسیحیان را به توحید خالص دعوت کنهد  ،دارد

 سخن گفته و چنین نوشته است:

 .(5)!األرباب رب   ، قد أتی(4)أن اخرق األحجابپاپا)!( يا @

 «!.خدای خدایان آمده است ها را پاره کن کهای پاپ! پرده»یعنی: 

 

                                                                                            
لهی مطبوعهات   )از انتشهارات مؤسسهة م   144الواح نازله )خطاب به ملوک و رؤسهای أرض(، ص   -(1)

 بدیع(. 124امری، 

 .151و  149الواح نازله، ص  -(2)

﴿فرماید: از سورة آل عمران می 64چنانکه قرآن مجید در آیة  -(3)              

                                            

                       ﴾ .@ ای اهل کتاب! به سخنی روی آورید

که میان ما و شما برابر و دادگرانه است که جز خدا را نپرستیم و هیچ چیز را شریک او نشماریم و 

خی از ما برخی دیگر را به غیر خدا به اربابی نگیرد. پس اگر آنها روی گرداندند، بگویید که ما بر

 .!تسلیم هستیم

جهور کنهد از ایهن    « أرباب»و میرزا خواسته تا قافیه را با «! أحجاب»است نه « حُجُب»جمع حجاب،  -(4)

 رو به غلط درافتاده است.

 .38، ص «مبین»کتاب  -(5)



   

 

 

 

 

 ﴾205﴿    ماجرای باب و بهاء

 مرگ بهاء و نزاع جانشینان وی
در میهرزا   سالگی رخت از جهان بربست. 76. در هه.ق 1319به سال  حسینعلیمیرزا 

نام داشت که مهادر عبهاس   آسیه کرد. نخستین زوجة او  رایام عمر خود چهار همسر اختیا

 وی( بود. آسیه که بهاء بدو انشین)بزرگترین پسر بهاء و نسختین جأعظم  صنِغُملقب به 

 در باره اش نوشته: حسینعلیت که لقب داد، همان زنی اس«! ام الکائنات»

عل     ك معاش     رة هيكل     ه يف اللي     ايل ك لنفس     ه وأص     طفاك ب     ني اإلم     اء ْلدمت     ه وجاختص      @
 .(1)!يامواأل

خههویش خــدمت بههرای کنیــزان بهههاء( تههو را ویههژة خههود کههرد و از میههان »)یعنههی: 

 «.ها و روزها قرار داداشر هیکل خود در شب)!( و معبرگزید

آورد که از عباس کوچکتر بود و در جوانی « مهدی»پسر دیگری نیز به نام  ،این زن

فهوراً دسهت بهه     حسینعلیمیرزا  .(2)ة بام بر زمین افتاد و وفات یافتا از روزنروزی در عکّ

یل پیـامبر، و عیسـی   اسـماع قلم برد و لوحی در بارة مهدی نازل نمود! و او را همچهون  

قـرن  »در کتاب شوقی افندی اش چنانکه نواده ،قلمداد کرد †مسیح، و حسین شهید 

 نویسد:می« بدیع

وصف آن غصن دوحة بقا نازل شد،  در (حسینعلی بهاءدر مناجاتی که از قلم أعلی )»

جلیهل و   سهبیل ربّ خلیهل در   حضهرت  س را به مثابة قربانی فرزنهد شهادت آن نفس مقدّ

دالشهداء در ارض طف )کربالء( سیّ حضرت روح بر صلیب، و شهادت بازی حضرتجان

 .(3)«!شمرده اند

رساند که آدمی سقوط فرزندش را از بام منهزل  آیا این امر نهایت خودخواهی را نمی

شهمارد؟ و یها آن را بها جانبهازی      -علیهمها السهالم   - یم و پسهرش به منزلة کار عظیم ابراه

                                      
 .237تألیف محمد علی فیضی، ص « رت بهاءاهللحض»کتاب  -(1)

ای که جهت روشنایی حجرة زیرین از ثقبه»نویسد: می« قرن بدیع»از کتاب  311شوقی در صفحة  -(2)

 «.عبیه شده بود، به زیر افتاد...ت

 .312، ص «قرن بدیع»کتاب  -(3)



   

 

 

 

 

 ﴾206﴿    ماجرای باب و بهاء

های بهیش از انهدازه موجهب    مقایسه کند؟ همین خودپسندی آور سیدالشهدا شگفت

خویشتن را برتر از ماسوی و متحهد بها ذات خهدا    باب و بهاء شود که کسانی همچون می

 خیزند.پندارند و به ادعای ربوبیت و الوهیت برمیمی

خوانهد و  مهی « بی بی»او را  حسینعلینام داشت که میرزا فاطمه  ء،دومین زوجة بها

محمد علی میرزا  ،گتر از همهراین زن نیز سه پسر آورد که بز لقب داد.« هد علیام»بدو 

از عباس پس  ،نامة خودتیا وصیّ« کتاب عهدی»و بهاء در  بود.« غصن أکبر»ملقب به 

و زن  ،شهد نامیهده مهی  گـوهر خـانم کاشـی     ،زن سوم بههاء  وی را به جانشینی برگزید.

 .(1)ا بودای در عکّخانهدختر خادم مسافر ،جمیله خانمچهارمش 

نامة او را عباس همة فرزندان پدر را گرد آورد و وصیت ،چند روز پس از مرگ بهاء

 برخواند که در آنها تصریح شده بود:

 .(2)!أمراً من لدن عليم خبي ينا األكب بعد األعظمفصطقد ا@

م، ( را پهس از غصهن اعظهم )عبهاس( برگزیهدی     محمهد علهی همانا غصن اکبر )»یعنی: 

 «!.فرمانی از نزد خداوند دانا و آگاه است

این موضوع را همة بهائیان پذیرفته اند و کمترین تردیدی در آن وجود ندارد. امها بها   

کنیم کهه ایهن دو بهرادر پهس از مهدت کوتهاهی بهه سهختی بها          کمال شگفتی مالحظه می

بها ایهن کهه     یکدیگر به دشمنی برخاستند تا آنجا که هرکدام دیگهری را تکفیهر نمودنهد!   

به قول خودش از سوی خهدای علهیم و خبیهر آن دو را بهه جانشهینی خهود        حسینعلی بهاء

برگزیده بود، آیا ممکن است خداوند دانا و آگاه دو تن را برای ترویج دین و سرپرسهتی  

 (3)؟!«را کافر و ناقض و فاسق بشمارد دیگری ،هرکدام از آن دو بندگانش انتخاب کند و

                                      
بلغهان بههایی در بهارة    و کتهب دیگهری کهه م    534و  532، ص 2ج « رهبران و رهروان»به کتاب  -(1)

 نامة میرزا حسینعلی نوشته اند رجوع شود.زندگی

 هه.ق. )بمعرفة شیخ فرج اهلل زکی الکردی(. 1339، چاپ مصر 411ادعیة محبوب، ص  -(2)

های پنههان درون  شگفتا که حسینعلی بهاء از نزاع فرزندان خود پس از مرگش خبر نداشت و کینه -(3)

نمهود کهه   ن وقت در بارة آیندة فالن پادشاه و فالن امپراتور آیه نازل میشناخت، آخانه اش را نمی

ر مانهد و از  رود )و کدام پادشاه است که سلطنتش پایداچون به من ایمان نیاورد سلطنتش از بین می



   

 

 

 

 

 ﴾207﴿    ماجرای باب و بهاء

گهری آیینهی سهاخته و پرداختهة     دههد کهه بههایی   به خهوبی نشهان مهی    ،این امر روشن

اینجا در مازندرانی است و با وحی الهی و فرمان خدایی کمترین پیوندی ندارد.  حسینعلی

سهخنان عبهاس بهه نظهر خواننهدگان ارجمنهد       ای از دشمنی این دو برادر را از خالل نمونه

ای را بهدین  نامهه عباس افندی از قهول  « اسرار اآلثار»در کتاب مازندرانی رسانیم، می

 کند.مضمون گزارش می

، امروز شهرت یافته و از نفوس موثهوق شهنیده شهد کهه أخهوی      ،ای دوستان حقیقی»

ک الیحهة مفتریهات بهوده بلکهه تقریهری داده کهه       علی غیر از ایهن کهه محهرّ   میرزا محمّد

تغییهر و تبهدیل داده و    اس افندیولی عبّ ،حضرت بهاءاهلل طریقتی موافق شرع أنور داشتند

و همچنین شنیده شد  ،مخالفت شریعت کرده و ما به هیچ وجه با او نیستیم و از او بیزاریم

اً به ایهن و آن نشهان   ها اختراع نموده و نسبت به من داده و سرّأخوی مذکور بعضی نوشته

 .(1)«!دهدمی

محمـد  برادرش را به « والیت امر»افندی به جای آن که پس از خود عباس باری، 

و  «اهللولـی أمـر  »واگذاشهت و او را  « شـوقی »سپارد، بهه نهوادة دختهری خهود     علی 

ب خهود تصهریح   یه و نیز در مکات« مفاوضات»و در کتاب  ،شمرد «مرجع کل بهائیان»

شهوند و  نمود که پس از شوقی فرزندان او به مقام وصایت و ریاست بیت العدل نائهل مهی  

در آیین بهایی به ظههور خواهنهد رسهید در حهالی     « بیست و چهار وصی»روی هم رفته 

اسههت و فرزنههدی از او بههه جههای نخواهههد مانههد! در  « عقــیم»کههه خبههر نداشههت، شههوقی 

 نویسد:می« مفاوضات»

                                                                                            
دان نیسهتیم، ال یعلهم الغیهب إال ههو.     ما غیب»میان نرود!؟( جالب آن است که عبدالبهاء گفته است: 

اوری، ج )رحیق مختوم، تهألیف اشهراق خه   « بعضی مطالب را استنباط کند تواندن عاقل میولی انسا

بدیع(. با این همه بهائیان سخنان  131، از انتشارات مؤسسة ملی مطبوعات امری، سال 129، ص 2

 شمارند!میرزا حسینعلی را در بارة پادشاهان دلیل بر آگاهی وی از غیب می

 .356(، ص ق –أسرار اآلثار )ر  -(1)



   

 

 

 

 

 ﴾208﴿    ماجرای باب و بهاء

 دوازده موسهی ام حضهرت  در ایّه  وصیاء و أصفیاء دوازده نفهر بودنهد.  در هر دوری أ»

ام واری بودنهد، و در ایّه  نقیب رؤسای اسباط بودند، و در ایهام حضهرت مسهیح دوازده حه    

بیست و چهار نفهر هسهتند    ،و لکن در این ظهور أعظم ،امام بودند د دوازدهحضرت محمّ

 .(1)«!دوبرابر جمیع، زیرا عظمت این ظهور چنین اقتضاء نماید

 نویسد:میخود « مکاتیب»و نیز در 

ارکهه و  بعد از مفقودی این مظلهوم بایهد اغصهان و افنهان سهدرة مب      !ای یاران مهربان»

ای جمال ابهی توجه به فرع دو سدره که از دو شهجرة مقدسهة مبارکهه    ایادی امراهلل و احبّ

 شهوقی افنهدی نماینهد، زیهرا     :انبات شده و از اقتران دو دوحة مبارکه به وجود آمده یعنی

اهلل و مرجهع جمیهع اغصهان و افنهان و ایهادی امهراهلل و       آیت اهلل و غصن ممتاز و ولهی امهر  

 .(2)«!یعنی در ساللة او بکر و من بعده بکراً بعد ،ن آیات اهللست و مبیّا اءاهللاحبّ

« بـاطلی چهارآتشـه  »گری یابیم که بهاییة آنچه گفتیم بدین نتیجه دست میاز هم

و رب أعلهی پنداشهت و    ،امام قهائم  ،باطل خود را باب امام از راهباب  دمحمّعلیاست! 

ها والیت بهرادر را  پس از آن که مدت لی بهاءحسینع حیی ازل را به جانشینی گماشت.ی

ت کرد، ت خداوند و مقام أعالی الوهیّپذیرفته بود، او را انکار نمود و ادعای باطل مظهریّ

واگذارد، برادر را محمد علی جانشینی بهاء را به برادرش نیز که قرار بود  عباس افندی

عقیم و أبتهر جهان سهپرد و بهر     شوقی افندی هم  سپرد.شوقی تکفیر نمود و وصایت را به 

 یگر از ساللة خود خط بطالن کشید!وجود بیست و دو وصی د

بیهدار   ،گهویی و تنهاقض  اندیشمند با مالحظهة ایهن همهه باطهل    با وجدان و  آیا بهائیانِ

ههای دور از قهرآن(   شوند و به آغوش اسالم پاک و قرآن تابناک )نهه خرافهات فرقهه   نمی

 گردند؟بازنمی

 

                                      
 م. 1918، چاپ لیدن، سال 46و  45مفاوضات، اثر عباس عبدالبهاء، ص  -(1)

، انتشارات مؤسسة ملهی  558و  557، ص 2اسداهلل مازندرانی، ج « رهبران و رهروان»نک: کتاب  -(2)

 بدیع. 132مطبوعات امری، 



   

 

 

 

 

 ﴾209﴿    ماجرای باب و بهاء

 در آیین بهاء! اصول مترقی
چهرا   ،گری با مدنیت و پیشرفت هماهنگ استیینمایند که بهاغان بهایی ادعا میمبلّ

ویژه در محیط اروپها و  به  –باشد، آنها ای برخوردار میکه از اصول مترقی و روشنفکرانه

تا معلوم شود  ،پردازنداز آنچه ما در این کتاب نشان دادیم چندان به بحث نمی –آمریکا 

گری بر چه بنیانی تکیه دارد و شامل چه تناقضاتی اسهت؟ بنهابراین، بهی تناسهب     ه بهاییک

رقی ایشان نیز نظر افکنهیم و از سهر   تبه اصول م ،این کتاب نیست که در صفحات بازپسینِ

 انصاف در بارة آنها داوری نماییم.

د فـیال م. در  1912سهفر کهرد و در   امریکـا  در اواخر حیات خود به فندی اعباس 

 «خطابـات »پدرش بیان داشت که در کتاب  اصولی را از قول ،ضمن یک سخنرانیلفیا 

 نویسد:عبدالبهاء می گرد آمده است.

اول تعلیم بهاءاهلل تحری حقیقت است و باید انسان تحری حقیقهت کنهد و از تقالیهد    »

 .(1)«بکشددست 

تهر و رأی بهتهری   هدر لغت به معنای آن است که امر شایست یتحرّبا توجه به آن که 

( این تعلهیم را ههزار و چنهد سهال پهیش از بههاء       ه و أح ری التحری: طلب ماجستجو شود )

 فرماید:قرآن مجید به میان آورده است و صریحاً می

﴿                         

               ﴾.  :(.18)الزمر 

آنگهاه از بهتهرین    ،آینهد ها برمهی مرا بشارت ده که در پی شنیدن گفته آن بندگان@

 .!شان کرده و آنها خردمندانندکنند، آنها کسانی هستند که خدا هدایتسخنان پیروی می

کور شو تا جمالم بینی و کر شو تا لحن و صهوت  »ید: گومی حسینعلی بهاءاگر میرزا 

 (1)«!لیحم را شنویم

                                      
شهارات مؤسسهة ملهی    از انت 144، ص 2اثهر عبهاس عبهدالبهاء، ج    « خطابهات مبارکهه  »نک: کتاب  -(1)

  بدیع. 127مطبوعات امری، 



   

 

 

 

 

 ﴾221﴿    ماجرای باب و بهاء

 :دهد کهفرمان می صقرآنکریم به پیامبر اسالم 

﴿                      ....﴾. (وسف: ي

118.) 
هم مهن و ههم   کنم، دعوت میبصیرت وی بگو این راه من است، بسوی خدا از ر@

 .!کسی که مرا پیروی کرد

 نویسد:عباس افندی دوباره می

 ، نهوع انسهان انهد.   دوم تعلیم حضرت بهاءاهلل وحدت عالم انسانی اسهت، جمیهع بشهر   »

خدا کهل را رزق   ال الهی هستند.جمیع را خدا خلق کرده، جمیع اطف ،جمیع بندگان الهی

 .(2)؟«، چرا ما نامهربان باشیمدهد به کل مهربان استمی

 نویسد:باز می

ثالث تعلیم حضرت بهاءاهلل این است که دین باید سبب الفت باشد، سبب ارتباط بین »

و اگر دین سبب عداوت شود و سبب جنهگ گهردد،    ،بشر باشد، رحمت پروردگار باشد

 .(3)«عدمش بهتر

هها  اش بهدان ه گوینهده وش ظاهری است کهه متأسهفان  این سخنان به منزلة شعارهای خ

با ابراز خشم فراوان و نفرت « بدیع»در کتاب  حسینعلی بهاءبند نبوده است، میرزا پای

یا  (5)«رقَبَ»گوساله و  :یعنی (4)«جلعِ»کند و او را یاد میبسیار از برادرش میرزا یحیی 

 .دمه انمهی  (6)«خـراطین األر  »علمهای اسهالم را   « ایقـان »در کتهاب   خواند،گاو می

                                                                                            
، )میرزا 1338ذوالقعده سنة  19چاپ قاهره)مطبعة سعادت(، « الواح مبارکه عةمجمو»نک: کتاب  -(1)

کور شو یعنی از مشاهدة غیر جمال من، و کر شو یعنهی  »نویسد: حسینعلی در پی سخنان مذکور می

 «(!.از استماع کالم غیر من

 .146و  145، ص 2ج « ارکهخطابات مب» -(2)

 .146، ص 2ج « خطابات مبارکه» -(3)

 .553، ص 2ج « رحیم مختوم»نک: کتاب  -(4)

 .172ص « بدیع»نک: کتاب  -(5)

 ، )خراطین، جمع خرطون به معنای کرم زمین است(.191، ص «ایقان»نک: کتاب  -(6)



   

 

 

 

 

 ﴾220﴿    ماجرای باب و بهاء

هها و  کند و دشمنیمحمد علی را طرد می ،برادر منصوب و منصوص خود ،پسرش عباس

پیروان درجة اول بهاء که از مالزمان وی در عکها شهمرده    دهد.ها به او نشان مینامهربانی

و مخالفهان ازلهی    ،زننهد اش شوقی افندی به آدمکشی دست میشدند، به تصریح نوادهمی

. بههاء  (1)رسانندرا به قتل می –صفهانی و آقاجان بیک سید محمد اهمچون  –خویش 

ا با دهد تدستور می ،(2)اش را به ثوابهای شگفت وعده دادهکه خواننده« لوح احمد»در 

 )ک ن کش علة الن ار ألع دائی(! ،کننده باشهند سوزنده و هالکنش همچون شعلة آتشدشمنا

دادنهد، پسهرش عبهاس بها     و انجام مهی ای که مریدان بهاء به دستور ادر اثر اعمال وحشیانه

سی در کربال فْسطوتش چنان در عروق و اعصاب نفوذ نموده بود که نَ»نویسد: افتخار می

 .(3)«!نمودت نمیو نجف در نیمة شب جرأت مذمّ

ی آیا این است معنای الفت و رحمت و مهربانی به کل!؟ آیا ما حق داریم با شهعارها 

یین خود دعوت کنیم؟ اگر باب و بهاء و عباس و شهوقی  ه آم و ببیی، مردم را بفرتو خالی

نمودنهد و  رفتار مهی به لطف و رحمت  ،با دشمنان خویش آن هم به هنگام سلطه و قدرت

حمـزه  ی خود و حتی قاتل عمهویش  )که دشمنان مکّپیامبر ارجمند اسالم به پیروی از 

توانستند ادعها  ورت میپوشی بودند، در آن صرا مورد عفو قرار داد( اهل گذشت و چشم

بر اقوال مها پیشهی    † ءهرچند آثار و احوال انبیا ،کنند که سخن ما سهمی از حقیقت دارد

مشههور خهاص و عهام اسهت و      ،های آنان با خویشاوند و بیگانهورزیاما کینه گرفه است.

 حقیقت را نتوان کتمان نمود.

 دهد:عباس عبدالبهاء سخن خود را چنین ادامه می

 .(4)«چهارم حضرت بهاءاهلل آن که دین باید مطابق علم باشد تعلیم»

                                      
 .316ص « قرن بدیع»نک: کتاب  -(1)

مقهدر شهده   »یعنهی:   !نيد مث عب ادة الثقل يقد قدر أجر م أة ش هشده است:  چنانکه در آن لوح تصریح -(2)

 «!.است که به خوانندة این لوح پاداش صد شهید و عبادت ثقلین )انس و جن( داده شود

 .177، ص 2مکاتب عبدالبهاء، ج  -(3)

 .147، ص 2، ج «خطابات مبارکه» -(4)



   

 

 

 

 

 ﴾222﴿    ماجرای باب و بهاء

یا دین شما مطابق با علم است؟ آیا آپرسیم که در اینجا از پیروان جناب عبدالبهاء می

حاسی )یعنی مس( اگر در معدن خود ة نُمادّ»نویسد: می« ایقان»این که بهاءاهلل در کتاب 

)یعنهی طهال    ،رسهد د سنه بهه مقهام ذهبهی مهی    از غلبة یبوست محفوظ بماند، در مدت هفتا

ث اغورث ف ی يف»گویهد:  کند؟ آیا این که بهاء میعلم شیمی آن را تصدیق می (1)«!شود(می
ضهرت سهلیمان   فیثاغورث با ح»یعنی:  «أخذ احلکمة من مع دن النب وةمان بن داوود و يزمن سل

  ؟ آیهها سههازدبهها علههم تههاریخ مههی« و حکمههت را از کههان نبههوت گرفههتمعاصههر بههود

منطق سهازگار اسهت؟    با علمهای بهاء )در بارة نسخ بیان و عدم نسخ آن ...( گوییتناقض

های جهان در برابر هزاران منظومه و کهکشان قرار آیا دانشمندان علوم )که در رصد خانه

ون و مردنی )چون بههاء( مظههر   بپذیرند که یک انسان ناتوان و مسجتوانند گرفته اند( می

توانند ایهن سهخن بههاء را قبهول     آیا آنها می !؟ها و زمین باشدم آفریدگار آسمانتام و تما

در هیکل من جهز هیکهل خهدا    » (2)«ک ل اهلليإال ه هيكل يری فی يُ  ال»کنند که گفته است: 

 آیا این است معنای مطابقت دین و علم!؟.«! شودچیزی دیده نمی

 نویسد:اس افندی میبازهم عبّ

ب مهذهبی،  ، تعصّه ب دینهی تعصّه  ،ب جنسیهاءاهلل آن که تعصّتعلیم پنجم حضرت ب»

 .(3)«سی، هادم بنیان انسانی استب سیای، تعصّنب وطتعصّ

سهال   هزار و چنهد  ، سفارش ویژة بهاء نیست.در اینجا باید گفت که تعصب نورزیدن

ـ »قرآنکهریم از   ،پیش از او ـ حمیّ ت کهه همهان تعصهب نهاروا اسهت مهذمّ      « تت جاهلیّ

 فرماید:ر سورة فتح میو د ،نمایدمی

                                      
 .122، ص «ایقان»نک: کتاب  -(1)

 .17، اثر بهاءاهلل، ص «ینمب»نک: کتاب  -(2)

 .2نک: خطابات مبارکه، اثر عبدالبهاء، ج  -(3)



   

 

 

 

 

 ﴾223﴿    ماجرای باب و بهاء

﴿                             

                              

                 ﴾.  :(.26)الفتح 

های خود را به تعصب واداشتند آن ههم تعصهب جاهلیهت! و    آنگاه که کافران دل@

و کلمهة تقهوی را بها     ،خدا آرامش و متانت خویش را بر رسولش و بر مؤمنان فرو فرستاد

 .!را داشتند ایشان قرین ساخت که سزاوارتر از هرکس بدان بودند و اهلیتش

 گزارش شده، فرمود:« نهج البالغه»چنان که در  م علی اامو 

متمل  ةاء إال عن عليلشیء من األش بُ صَّ عَ تَ ي َ  نيد نظرت فما وجدت أحداً من العامللق@
 .(1)!!ط بعقول السفهاءيو حجة تله اجلهالء أيمتو 

جز  ،تعصب ورزد من نگاه کردم و هیچیک از جهانیان را نیافتم که در چیزی» یعنی:

ت یها از دلیلهی   فه فریآن که تعصب ایشان از علتی سر زده بود که تنها مهردم نهادان را مهی   

 !.«چسبیدخردان میهای بیود که به اندیشهناشی شده ب

اما نکتة دقیق آن است که ماهیت تعصب را به درستی بشناسیم و مثالً عالقة به قهوم و  

در آثهار اسهالمی آمهده اسهت کهه از       ،از ایهن رو  را نشانة تعصب نشهمریم.  سرزمین خود

 پرسیدند: صپیامبر ارجمند اسالم 

 «؟أَِمَن اْلَعَصِبيَِّة َأْن حيُِبَّ الرَُّجُل قَ ْوَمهُ »
 ؟.«ب استقوم خود را دوست بدارد نشانة تعصّ ،آیا این که مرد»

 فرمود: صپیامبر 

 .(2)«ُجُل قَ ْوَمُه َعَلى الظُّْلمِ َوَلِكْن ِمَن اْلَعَصِبيَِّة َأْن يُِعنَي الرَّ  ،الَ »

ولی این که مرد قوم خود را بر سهتمگری یهاری دههد، ایهن کهار نشهانة تعصهب         ،نه»

 «.است

                                      
 .192نهج البالغه، گرد آوردة شریف رضی، خطبة  -(1)

 ، چاپ لبنان )دارالفکر(.117، ص 4مسند احمد بن حنبل، ج  -(2)



   

 

 

 

 

 ﴾224﴿    ماجرای باب و بهاء

دلیل و حتی مغالطه و سفسطه هرگونه حمایت ظالمانه و انحصارطلبی بی ،با این تفسیر

ـ علـی  ،آید، و به همهین اعتبهار  عای خود تعصب به شمار میبرای اثبات مدّ بـاب   دمحمّ

 (1)دانسته است« مهدورالدم»مخالفانش را  مشود، زیرا تماب شمرده میمظهر کامل تعصّ

و همچنین  (2)هرکتابی را محو کنند! ،و شروح آن« بیان»دهد که جز کتاب و دستور می

چهرا کهه بهرای     ،آیهد ترین افراد در مذهب خویش به شمار میاز متعصب حسینعلی بهاء

و تقطیهع نمهوده   آیات معاد را تأویل کرده و احادیث را تحریف  اثبات مقاصد خود تمام

اصـول  »در کتهاب  « لـوح فاطمـه  »از  ،ید! چنانکه بهه عنهوان نمونهه   تا به مرادش نائل آ

و  (3)را برگزیهده « عیسهی و صهبر ایهوب...    علیه کمال موسهی و بههاء  »تنها عبارت: « کافی

عهای وی را نقهض   آشهکارا ادّ  ،صدر لوح کهذایی را کهه بها ذکهر امهام دوازدههم شهیعیان       

 ت!نماید، نادیده گرفته اسمی

را پیموده است و بهه عنهوان    حسینعلی راه میرزا ،گرایینیز در تأویلعبدالبهاء عباس 

را نویدی به ظههور پهدر خهود    شیرازی  محمدعلیادعای بابیت « احمقالة سیّ»مثال در 

آیها   یان به صهراحت آمهده اسهت.   دوازهم شیعنام امام  ،با آن که در سخنان باب (4)هشمرد

دلیل بر تعصب مذهبی نیست؟ آیا نباید در اینجا سهخن شهاعر عهرب را بهه یهاد       ،این امور

 آورد که گوید:

 (5)ليداوی الناس وهو عليب يطبأمر الناس بالتقی            ي تقی يوغ

 نویسد:باز جناب عباس می

یعنی باید قوانین و نظامهاتی  تعدیل معیشت حیات است  ،تعلیم ششم حضرت بهاءاهلل»

یعنی همچنان کهه غنهی در قصهر خهویش      ،گذارد که جمیع بشر به راحت زندگانی کنند

                                      
 .262، ص «بیان فارسی»نک:  -(1)

 .198، ص «بیان فارسی»نک:  -(2)

 .191ص  «ایقان»نک: کتاب  -(3)

 .5، ص «مقالة سیاح»نک:  -(4)

دهد، همچون پزشکی است که مردم را شخص ناپرهیزکاری که مردم را به تقوی فرمان می»یعنی:  -(5)

 «!.کند و خود بیمار استدرمان می



   

 

 

 

 

 ﴾225﴿    ماجرای باب و بهاء

و آشهیانه داشهته باشهد و     سفرة او مزین اسهت فقیهر نیهز النهه    راحت دارد و به انواع موائد 

 .(1)«!گرسنه نماند

عادت ده و خرق حقاً معجزه نمو« تعدیل معیشت»در اینجا جناب عبدالبهاء در بیان 

ههای رنگهین   فرموده است! آیا معنای تعدیل معیشت این است که در قصرهای اغنیا سفره

ای )که معموالً مسکن حیوانهات اسهت( فهراهم    گسترده شود و برای قفرا نیز النه و آشیانه

 باشد به قدری که گرسنه نمانند؟! و بر سفرة ایشان چیزکی موجود ،آید

بیاموزنهد و  « تعدیل معیشت»اد باید از این نابغة ایرانی درس به راستی که علمای اقتص

 وضع نابسامان اقتصادی را در دنیا اصالح کنند!.

﴿فرماید: شما تعبیر عباس افندی را با این آیة شریفه از قرآنکریم بسنجید که می  

           ﴾.  :میان اغنیا شما دست به تا ثروت @ (7)احلشر

ة تقلبی باز . آری، دو تعبیر را با یکدیگر مقایسه فرمایید تا زر ناب را از سکّ!دست نگردد

 شناسید.

یهک لسهان   »است که به قول عباس افنهدی:  « وحدت لسان» ،دیگر از تعالیم بهاءاهلل

 .(2)«های عالم قبول نمایندایجاد شود و آن را جمیع آکادمی

در  حسهینعلی نی نیست که بهاء آن را عنوان کرده باشد، اگر میهرزا  سخ ،وحدت زبان

بسهنده نمهوده اسهت، دیگهران عمهاًل بهدین کهار اهتمهام         « شـعاردادن »تنها بهه   ،این باره

اختراع کردند، در « زبان و خط جهانی»را به عنوان « اسپرانتو»ورزیدند و زبان و خط 

مغلوط و معوج نشان دادند تا چه رسد بهه  حالی که باب و بهاء زبان عربی و فارسی را هم 

در دنیا تقریبهاً  « های طرفداران )اسپرانتوآن که زبان و خط نوینی پدید آرند! البته کوشش

ها در زبان ایشهان  که آن ویژگی هایی دارندعقیم مانده است، زیرا هر قوم و ملتی ویژگی

زبان شوند، تا آنجا که در صد هم وانند با دیگر اقوام صدتگذارد و از این رو نمیتأثیر می

                                      
 .148ص « خطابات مبارکه»نک: کتاب  -(1)

 .149و  148خطابات مبارکه، ص »نک: کتاب  -(2)



   

 

 

 

 

 ﴾226﴿    ماجرای باب و بهاء

هها و اصهطالحات و   لهجهه  ،ای )مانند فارسی( در میان شهرها و اقوام گوناگونزبان یگانه

ها کند و این امری طبیعی است لذا در قرآن مجید اختالف رنگتعبیرات مختلف پیدا می

 فرماید: های بشر از آیات خداوند شمرده شده و میو زبان

﴿                             

        ﴾.  :(.22)الروم 

ها و زمین و اختالف رنگها و زبانههای شهما   آفرینش آسمان ،های خداونداز نشانه@

 .!انشمندان وجود داردهایی برای داست که در این امور نشانه

« وحـدت رجـال و نسـاء   »گهری را  ی بههایی عبدالبهاء یکی دیگهر از اصهول مترقّه   

 نویسد:و در این باره می ،شمردمی

مگهر بهه مسهاوات کاملهة زنهان و       ،م انسهانی کامهل گهردد   لاممکن نیست سعادت عه »

 .(1)«مردان

« اقـدس »کتهاب  داند که پدرش در از گویندة این بیان در شگفتیم! گویی وی نمی

ایهن   نها را به خدمت مهردان گمهارده اسهت.   و آ (2)را همچون کنیزان )اإلماء( شمرده زنان

 گوید:نص کتاب اقدس است که می

 !(3)!بأس عليه ختذ بكراً ْلدمته المن ا@

 «!.ای را برای خدمت خود بگیرد باکی بر او نیستکسی که دوشیزه»یعنی: 

هم در حبالة نکاح داشت و در بارة همسر اول یا را باچند زن  ،اهلل در ایام زندگیبهاء

 گفت: !«الکائناتش امّ»

 .(4)!اصطفاك بني اإلماء ْلدمته@

 «!زان برای خدمتکاری خودش برگزیدبهاء( تو را از میان کنی»)یعنی: 

                                      
 .151، ص 2ج « ت مبارکهخطابا»نک: کتاب  -(1)

 .18، ص «اقدس»نک: کتاب  -(2)

 .18، ص «اقدس»نک: کتاب  -(3)

 .237، ص «حضرت بهاءاهلل»نک: کتاب  -(4)



   

 

 

 

 

 ﴾227﴿    ماجرای باب و بهاء

ک زن اجازه نداده ه ولی به یدراج یک مرد را با دو زن جائز شمازدو حسینعلیمیرزا 

 نویسد:می« اقدس»در  تا دو شوهر کند.

 .(1)!ثنتنيإياكم أن جتاوزوا عن ا ،كا قد كتب اهلل عليكم الن  @

همانا خدا ازدواج را بر شما نوشهته اسهت از ایهن کهه بهیش از دو زن بگیریهد،       »یعنی: 

 «.پرهیز کنید

ی و بهه طهوری کهه خانهة متهوف       ،میان مهرد و زن تفهاوت نههاده اسهت    « ارث»بهاء در 

« اقهدس »در پسرانش قرار داده و دختهران را محهروم سهاخته اسهت!      ز آنِهای او را الباس

 نویسد:می

 .(2)!اثون اإلناث والور  دة واأللبسته للذريته من الذكران جعلنا الدار املسكون@

و قرار اهای کسی را که مرده است برای فرزندان ذکور خانة مسکونی و لباس»یعنی: 

 «!دادیم نه دختران و دیگر وارثان

و  ،را سهم مردان بههایی شهمرده )نهه زنهان(    « دلبیت الع»عضویت  ،حسینعلییرزا م

 نویسد:خطاب به آنها می

 .(3)!كونوا رعاة أغنام اهلل يف تلكته  ،يا رجال العدل@

 «!.های گوسفندان خدا در کشور او باشیدچرانای مردان عدالت! گوسفند»یعنی: 

 ؟!«مردانمساوات کاملة زنان و »آیا این است معنای 

. شهگفتا  (4)اسهت « صلح عمـومی »گری به نظر عباس عبدالبهاء دیگر از اصول بهایی

و بـا یحیـی    حسـینعلی و  ،که بهاء و پسرش در خانة خود نتوانستند صلح را برقرار کنند

« صهلح عمهومی  »آن وقهت از   یکسره در منازعه و کشمکش بودند.عباس با محمد علی 

ها از آغاز کارشان با دیگران ها و بهاییخواندند! بابیفرا میزدند و دنیا را به آشتی دم می

                                      
 .18، ص «اقدس»نک: کتاب  -(1)

 .8، ص «اقدس»نک: کتاب  -(2)

 .16، ص «اقدس»نک: کتاب  -(3)

 .151، ص «خطابات مبارکه»نک: کتاب  -(4)
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سهود  ض بهه آنهان )بهه جهرم ارتهداد!(      از ههر فرصهت بهرای تعهرّ     سر ناسازگاری داشتند و

 نویسد:می« الکاف نقطة»در کتاب میرزاجانی کاشانی  ،چنانکه بابی مشهور ،جستندمی

و سهی نفهر را بهه قتهل      صدیک شب یورش برده، ده را گرفتند و جمعی رفتند و در »

ها( خهراب نمودنهد و آذوقهة    ه فرار نموده ده را حضرات اصحاب حق )بابیرسانیدند، تتمّ

 !(1)«بردند هایشان را جمیعاً به قلع

در رسهالة  خـواهرش  زده، کسی است که بهه قهول   که دم از صلح می حسینعلی بهاء

 :«تنبیه النائمین»

از ههر   کردار را بهه دور خهود جمهع نمودنهد.     مراشرار ش ،کردنبا آن ادعای حسینی»

ی الّاز هر سری که جز تهو  ، قطع کردند.سی برآمدفَر از رضای خاطر ایشان نَسی که غیفْنَ

ضهوع بهه ایشهان حرفهی بیهرون      و از هر حلقی که غیر از خ ،ایشان صدائی برآمد کوبیدند

زا احمد کاشانی را شکم د اسماعیل اصفهانی را سر بریدند و حاجی میربریدند... سیّ ،آمد

کهارش   ،سید احمد را به پیشهدو  ختند.دریدند، آقا ابوالقاسم کاشی را کشته در دجله اندا

و  ،را ساختند، میرزا رضا خالوی حاجی سید محمد را مغز سهرش را بهه سهنگ پراکندنهد    

جمعهی   ،و غیر از این اشهخاص  ،میرزا علی را پهلویش را دریده به شاهراه عدمش راندند

ر را در شب تار کشته اجساد آنها را به دجله انداختند و بعضی را روز روشن در میان دیگ

عهدول   ،بازار حراج با خنجر و قمه پاره پاره کردند، چنانکه بعضهی از مهؤمنین دیهن بیهان    

 خندیدند:خواندند و میکرده و این بیت را انشاد نموده در محافل می

 هزار رحمت حق بر روان پاک یزید!     است    علی حسینِ مظهرِ ،حسینعلیاگر 

 .(2)«!مظلوم بوده است نه ظالم ،ما هرچه شنیده بودیم حسین :گفتندو می

 .(3)طلب بوده استمیرزا عباس ادعا دارد که پدرش صلح ،با این همه

                                      
 .1328/1911، چاپ لیدن 162ر میرزاجانی کاشانی، ص الکاف، اث نقطة -(1)

 .16و  15تنبیه النائمین، ص  -(2)

به شرط ترک تعرّض از سوی دشمنان کامالً موافق است، )صهلح حدیبیهه   « صلح عمومی»اسالم با  -(3)

 شود( زیرا در قرآنکریم آمده است:نمونة روشن این امر شمرده می



   

 

 

 

 

 ﴾229﴿    ماجرای باب و بهاء

گری شمرده غین بهایی در دعوت روشنفکران به بهاییبهترین دستاویز مبلّ ،این اصول

بها ایهن اصهل مغهایر بهوده و خهود        ،ه مالحظه شد غالباً رفتار باب و بههاء و چنانک ،شودمی

 آنها را نقض کرده اند. ،ایشان

شان غان بهایی کلمات مغلوط باب و بهاء را از معجزات پیشوایانمبلّ ،عالوه بر این

سازی و بسی واالتر از سجع †غافل از آن که رسالت پیامبران خدا  ،کنندفی میمعرّ

را به دوش کشیدند و « هدایت»ازی بوده است. پیامبران راستین خدا مشعل پردقافیه

﴿همانند قرآن مجید ندا در دادند که            ﴾. 

                                                                                            

﴿                                         

                           ﴾. :61)األنفال -

62.) 
صلح را بپذیر و بر خدا توکهل کهن کهه او شهنوای دانها      اگر )دشمنان( به صلح مایل شوند تو نیز @

است، و اگر بخواهند به تو نیرنگ زنند، خدا برای تو کافی است، اوست که تو را به یهاری خهود و   

 .!بدست مؤمنان تأیید فرمود

بهدان  عبـاس افنـدی   داشهته، چنانکهه   « دفهاعی »صهورت   صهای پیامبر گرامی اسهالم  اما جنگ

غزوات حضرت محمّد جمیع، حرکهت  »نویسد: می« مفاوضات»در کتاب اعتراف نموده است، و 

سال در مکه چه خود و چه احبابش نهایت اذیّت را کشیدند  13دفاعی بوده و برهان واضح آن که 

و در این مدت هدف تیر جفا بودند. بعضی اصحاب کشته گشتند و اموال به یغمها رفهت و سهایرین    

غربت فرار کردنهد، و خهود حضهرت را بعهد از نهایهت اذیهت       ترک وطن مألوف نمودند و به دیار 

مصمم به قتل شدند، لهذا نصف شب از مکه بیرون رفتند و به مدینه هجرت فرمودند. با وجود این، 

اعدا ترک جفا نکردند بلکه تعاقب تا حبشه و مدینه نمودند و این قبایل و عشهایر عهرب در نهایهت    

سهال بالئهی نمانهد     13د در میان این قبائل مبعوث شهد و  توحّش و درندگی بودند.... حضرت محم

سهال خهارج شهد و هجهرت کهرد ولهی ایهن قهوم دسهت           13که از دست این قبائهل نکشهد. بعهد از    

برنداشتند، جمع شدند و لشکر کشیدند و بر سرش هجوم نمودند که کل را از رجال و نساء و اطفال 

مجبور بر حهرب بها چنهین قبهایلی گشهت. ایهن       محو و نابود نمایند، در چنین موقعی حضرت محمد 

 م(. 1918، چاپ لیدن، سنة 16تا  14مفاوضات عبدالبهاء، ص »)است حقیقت حال. 
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( ا را )به سوی معارف و احکام الهیکتابی از سوی خدا بیاورید که شم» (49)القصص: 

قرار دهند، نویسندة « گوییحق»سازی را بخواهند مالک یه. اگر قاف(1)«بهتر رهبری کند

تواند ارائه دهد که در این کتاب آثاری روشنتر از آنچه بهائیان در دسترس دارند، می

 رسد.از آن به نظر خوانندگان ارجمند میای نمونهپایان کتاب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
فهی در اسهلوب آن راه   و ههیچ ضهعف و تکلّ   ،شهود یافت نمی« تعقید لفظی»در قرآنکریم کمترین  -(1)

بهه ههیچ وجهه     .باشهد باع میو عظمت اش« فخامت»خالی است و بیانش از « تنافر». ترکیبش از ندارد

یرات سبک )چون اکثر تعابیر باب و بهاء( در آن وجود ندارد، هدایت و نور و موعظه از آیاتش تعب

رُهُ وَتَعَهالَی  . صَدَقَ قَائِلُههُ جَهل  ذِکْه   ای نمایان استمعجزه ،اشآورنده« بودنیامّ»بارد و با توجه به می

 نُهُ.شَأْ
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 پیام نویسنده به پیروان باب و بهاء:
 رحیمبسم اهلل الرحمن ال

 * هِ يِ حْ وَ  اءِ نَ مَ أُ  َلإِ  اَلعَ ت َ  اهللُ  أَْوَحى * اين  ورَ نُ  ميٌْ وِ قَ  رٌ مْ أَ وَ  * اين  بَّ رَ  غٌ الَ بَ  نَ يْ الدِّ  نَّ إِ وَ  الَ أَ »

 * هِ تِ اعَ طَ وَ  هِ مِ كِ حُ  َلإِ  مْ هُ ون َ دُ شِ رْ ي ُ وَ  * هِ تِ ادَ بَ عِ  ِإَل اهللِ  ادَ بَ عِ  ونَ عُ دْ يَ  * هِ يِ هْ ن َ وَ  هِ رِ مْ أَ  َلإِ  نْيَ اعِ الدَّ وَ 

 * باذِ كَ   اهللِ  ى َعَلىرَ ت َ اف ْ  نِ مَ  ابَ خَ  دْ قَ وَ  * ىوَ غَ وَ  كَ لَ هَ  هُ نْ عَ  فَ لَّ ختََ  نْ مَ وَ  *ا جنََ وَ  ازَ فَ  هِ بِ  دَ بَّ عَ ت َ  نْ مَ فَ 
 ِإَل اسَ ا النَّ عَ دَ فَ  * (1)!ىلَ عْ م األَ كُ بُّ ا رَ نَ أَ  الَ قَ وَ  رَ ب َ كْ تَ اسْ  مُثَّ  * ىدَ اهلُْ بِ  اهللِ  نَ مِ  مْ كُ تُ ئْ جِ  ينِّْ إِ  الَ قَ ف َ 
 * ديْ حِ وَ الْ  اهللُ  الَّ إِ  يْ لِ كَ يْ يف هَ  ىرَ ي ُ  الَ  الَ قَ  يْ ذِ الَّ وَ  * هِ مسِْ رَ وَ  هِ مسِْ ا سِ يْ دِ قْ ت َ بِ  مْ هُ رَ مَ أَ وَ  * هِ سِ فْ ن َ  ةِ ادَ بَ عِ 
 مَ الَ كَ وا الْ فُ رِ اعْ وَ  *اد بَ عِ ا الْ هَ ي ُّ أَ  مْ كُ مِ وْ ن َ  نْ وا مِ قُ ي ْ فِ أَ فَ  * (2)!ُديْ رِ فَ لْ ا ونُ جُ سْ مَ ا الْ نَ أَ  الَّ إِ  هَ لَ إِ  الَّ  نْ أَ  ىادَ نَ وَ 

 ﴿ دِ يْ حِ وْ الت َّ  ةِ قَ ي ْ قِ حَ  َلإِ  مْ وكُ عُ دْ يَ  يْ ذِ الَّ  *د يْ جِ مَ الْ  اهللِ  مِ الَ كَ   َلوا إِ عُ جِ ارْ وَ  * ادِ دَ السَّ  نَ مِ  لَ اطِ بَ الْ 

             ﴾(3) *  َالمُ السَّ و 
 .«* (4)ى دَ الرَّ وَ  يِّ غَ الْ  لَ يْ بِ سَ  بَ نَ ت َ اجْ وَ  * ىدَ اهلُْ  عَ بَ ات َّ  نِ مَ  ىلَ عَ 

 مصطفی حسینی طباطبائی

 هه.ق. 1418

 هه.ش. 1376

 

 

 

                                      
 محمد باب.علی اشاره به ادعای ربوبیت -(1)

 اشاره به دعوی الوهیت حسینعلی بهاء. -(2)

 از سورة شریفة فصلت. 24بخشی از آیة  -(3)

در دسـت   شود که نثر موزون نویسـنده را بـا آن ـه از بـاب و بهـاء     از فضالی بهایی درخواست می -(4)

 ناپذیر نپندارند.ای شکستجزهگمانی کلمات مغلو  آن دو را معدارند مقایسه کنند، تا از راه خوش
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 ترجمة پیام:
بدانید که دین پیامی ربانی و امری استوار و نورانی است * که خهدای بهزرگ آن را   

گران امر و نهیش الهام فرموده است * آنان بندگان خهدا را  تداران وحی و دعوبر امانت

پس هرکه دیندارانه راه کنند * خوانند و به فرمان و طاعتش رهبری میبه پرستش وی می

سر باز زد به هالکهت و ضهاللت    ،بندگی حق را پیمود از گمرهی برست * و چون از آن

فهت کهه مهن ارمغهان ههدایت      پیوست * و آن کس که بر خدا دروغ بست و متکبرانهه گ 

ی شما هستم! از رحمت الهی نومید شد * همان کس که مهردم را  «رب اعال»آورده ام و 

به عبودیت خود فرا خواند و به تقدیس اسم و رسمش فرمان داد * و همان که گفت: در 

دارد که جز مهن یکتها    در و نداشود! سراپای اندامم جز اندام خدای یگانه هیچ دیده نمی

از خواب غفلت برخیزید و سهخن   !معبودی نیست! * پس ای بندگان خدا ،ی زندانیخدا

باطل را از کالم حق باز شناسید * و به قرآن ارجمندی که شما را به یکتاپرسهتی راسهتین   

یابد و از نزد خدای فرزانه ن راه نمیایچ سو بدباز گردید * که باطل از ه شودرهنمون می

ها و درود حق بر آنان که راه هدایت را پیمودند و از کژ راهه و ستوده فرود آمده است *

 ی گزیدند.رها دوو پرتگاه

 

   ح. م.

 


